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Šimonovice 

463 12  Liberec 25 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního 

zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.12.2021 podala a dne 7.02.2022 doplnila 

Obec Šimonovice, IČO 00671886, Minkovická č.p. 70, Šimonovice, 463 12  Liberec 25, 

kterou zastupuje Ing. Filip Kučera, Sokolská č.p. 866, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Stavební úprava komunikace a výstavba chodníku v ul. Buková, Šimonovice" 

SO 101 - Komunikace ul. Buková 

SO 102 - Parkoviště v ul. Vinohradní 

SO 103 - Chodníky 

SO 104 - Chodník u TS (trafo stanice) 

SO 201 - Most přes Doubský potok 

SO 301 - Dešťová kanalizace 

SO 401 - Veřejné osvětlení 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/6 (trvalý travní porost), 

parc. č. 3/7 (zahrada), parc. č. 259/2 (ostatní plocha), parc. č. 260/2 (zahrada), parc. č. 271/3 (orná půda), 

parc. č. 271/7 (orná půda), parc. č. 271/8 (ostatní plocha), parc. č. 271/58 (orná půda), parc. č. 302/2 

(ostatní plocha), parc. č. 303/3 (ostatní plocha), parc. č. 307/2 (ostatní plocha), parc. č. 311/1 (vodní 

plocha), parc. č. 566 (zahrada), parc. č. 567 (ostatní plocha), parc. č. 575 (ostatní plocha), parc. č. 576/1 

(ostatní plocha), parc. č. 577 (trvalý travní porost), parc. č. 578 (trvalý travní porost), parc. č. 580 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Minkovice. 
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Stavba obsahuje: 

SO 101 - Komunikace ul. Buková 

- Stavebně bude upravena stávající místní komunikace ul. Buková v úseku od vodní nádrže za 

křižovatku s ul. Vinohradní v celkové délce 156,83 m. Komunikace ulice Buková bude v úseku od 

začátku úpravy do km 0,160 ujednocena jako dvouproudá místní komunikace s šířkovým 

uspořádáním MS 8,0/6,5/30 (sjednocení na 2 jízdní pruhy šíře 2,75 m) s doplněním nového 

chodníku. Úprava bude obsahovat primárně frézování stávajících asfaltových vrstev, odtěžení 

podkladních vrstev, rozšíření násypového tělesa, sanaci podloží, systém podélných drenáží a 

následnou pokládku plného konstrukčního souvrství vozovky. Součástí objektu jsou prvky pro 

zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy, vytvoření zvýšené plochy křižovatky ul. Buková x           

ul. Vinohradní, nový zvýšený přechod pro chodce mezi objekty č.p. 89 a č.p. 403, úpravy sjezdů a 

úpravy povrchových znaků IS (poklopy, uzávěry, hydranty, atd.)  

- Stávající komunikace ul. Buková bude stavebně upravena na pozemcích parc.č. 302/2, 303/3, 271/8, 

577, 567. Komunikace bude rozšířena na pozemek parc.č. 271/3 ve vzdálenosti 2,25 m od hranice s 

pozemkem parc.č. 302/2, na pozemek parc.č. 271/58 ve vzdálenosti 0,66-3,33 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 302/2, na pozemek parc.č. 271/7 ve vzdálenosti 5,32 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 311/1, na pozemek st.p. 3 ve vzdálenosti 0,98-3,95 m od hranice s pozemkem parc.č. 302/2l. 

Na pozemku parc.č. 566 bude nově zřízen vjezd o velikosti 16,66 x 3,91 m. Všechny pozemky se 

nacházejí v katastrálním území Minkovice.  

- Konstrukce vozovky s krytem z asfaltobetonových vrstev (komunikace - A) tl.410 mm: asfaltový 

beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40 mm,  spojovací postřik emulzní PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový 

beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl.70 mm, infiltrační postřik PI-C 0,80 kg/m2, štěrkodrť frakce 

0/32 ŠDA tl.150 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDB tl.150 mm. 

- Konstrukce vjezdu (chodníky - B) v místě vjezdu tl.240 mm: betonová dlažba DL tl.60 mm, ložná 

vrstva z kameniva 4/8 L tl.30 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm. 

- Konstrukce vjezdu (vjezdy - C) tl. 370 mm: betonová dlažba DL tl.80 mm, ložná vrstva z kameniva 

4/8 L tl. 40 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl. 250 mm. 

- Konstrukce vozovky (zvýšené plochy - E) tl.440 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 

tl.40 mm, spojovací postřik emulzní PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 

16+ tl.70 mm, infiltrační postřik PI-C 0,80 kg/m2, kamenivo zpevněné cementem 0/32 SCC8/10 

tl.130 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDB tl.200 mm. 

- Komunikace bude odvodněna příčným sklonem k obrubníkům a dále podélným sklonem 

komunikace do nejbližších uličních vpustí. Celkem budou umístěny 4 nové vpusti v nejnižších 

místech opravovaného úseku, které budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci o DN 250 (řeší 

objekt SO 301). 

- Budou použity obrubníky betonové silniční 1000/150/250(300) mm, obrubníky betonové sadové 

1000(500)/50/250 mm, obrubník kamenný silniční 1000/150/250 do betonového lože z C25/30-XF2. 

 

SO 102 - Parkoviště v ul. Vinohradní 

- Stavební objekt zahrnuje stavbu nového parkoviště s kolmým stáním pro 12 osobních vozidel, z toho 

jedno stání bude vyhrazeno pro osoby z omezenou schopností pohybu nebo orientace. Součástí 

objektu bude rozšíření násypového tělesa komunikace ul. Vinohradní včetně sanace podloží, 

doplnění podélných drenáží a plné konstrukční souvrství parkoviště z betonové dlažby s primární 

funkcí vsakování vod do propustných vrstev a podélných drenáží se vsakováním v místě pozemku. 

Parkoviště bude doplněno o 2 nové uliční vpusti, které budou tvořit bezpečností sekundární 

odvodnění. Budou použity trubky DN150(160) z plastu SN16 v celkové délce 56,00 m. 

- Stavební objekt parkoviště v ul. Vinohradní se umisťuje na pozemek parc.č. 577 ve vzdálenosti   

0,32-5,66 m od hranice s pozemkem parc.č. 580. Rozšíření napojení ul. Vinohradní na ul. Bukovou 

bude provedeno na pozemek parc.č. 577 ve vzdálenosti 0,35-1,91 m od pozemku parc.č. 580. 

Stavební úpravy napojení ul. Vinohradní na ul. Bukovou budou prováděny na pozemcích parc.č. 580 

a 576/1. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Minkovice. 

- Délka stání 5,00 m, základní šířka stání 2,80 m, vyhrazené stání šířky 3,50 m. 

- Parkoviště bude s krytem z betonové dlažby tl.370 mm: propustná dlažba/vegetační dl, vyplnění        

f 4/8 DL tl.80 mm, ložná vrstva z kameniva, 4/8 L tl.40 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm. 
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SO 103 - Chodníky 

- Stavební objekt zahrnuje novostavbu podél upravované komunikace ul. Buková a navazující chodník 

podél nového parkoviště SO 102 v ul. Vinohradní. Nový chodník bude napojený na již postavený 

chodník u vodní nádrže. Jedna větev chodníku bude vést směrem k dětskému hřišti v ul. Buková a 

druhá část bude pokračovat po levé straně ul. Buková ve směru staničení k domu č.p. 89, kde bude 

zřízen zvýšený přechod na pravou stranu komunikace k domu č.p. 403. Trasa za přechodem bude 

pokračovat po pravé straně. V křižovatce s ul. Vinohradní se chodník rozvětví na pravou větev k 

parkovišti a přímá část bude pokračovat přes zvýšenou plochu křižovatky, kde bude v etapě č.1 

ukončena s možností pokračování v etapě č.2 směrem k ulici A. Cihláře. 

- Objekt se umisťuje na pozemek parc.č. 260/2 ve vzdálenosti 2,24 m od hranice s pozemkem    

parc.č. 303/3, na pozemek parc.č. 302/2 ve vzdálenosti 2,07 m od hranice s pozemkem              

parc.č. 260/2, ve vzdálenosti 1,35-2,67 m od hranice s pozemkem parc.č. 271/7, ve vzdálenosti     

0,21 m od hranice s pozemkem 4/6, ve vzdálenosti 0,44 m od hranice s pozemkem parc.č. 3/5, dále 

na pozemek parc.č. 3/7 ve vzdálenosti 1,01 m od hranice s pozemkem parc.č. 302/2, na pozemek 

parc.č. 303/3, 311/1, dále na pozemek parc.č. 271/8 ve vzdálenosti 0,35-1,72 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 271/7, na pozemek parc.č. 271/7 ve vzdálenosti 0,28 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 302/2, dále na pozemek parc.č. 577 ve vzdálenosti 2,90 m od hranice s pozemkem         

parc.č. 567, ve vzdálenosti 5,66 m od hranice s pozemkem parc.č. 580, na pozemek parc.č. 578 ve 

vzdálenosti 0,96 m od hranice s pozemkem parc.č. 578, na pozemek parc.č. 576/1 ve vzdálenosti 

0,50-0,59 m od hranice s pozemkem parc.č. 580 a na pozemek parc.č. 567 ve vzdálenosti 0,81 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 576/1. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Minkovice. 

- Základní šířka chodníku 2,00 m, celková délka nových chodníku 226,50 m. 

- Chodníky budou s krytem z betonové dlažby tl.240 mm: betonová dlažba DL tl.60 mm, ložná vrstva 

z kameniva 4/8 L tl. 30 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm. V místech vjezdu zesílené 

konstrukce tl.370 mm: betonová dlažba DL tl.80 mm, ložná vrstva z kameniva 4/8 L tl.40 mm, 

štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm. 

- Chodníky budou doplněny bezbariérovými prvky. 

- Plochy chodníku budou odvodněny pomocí příčného sklonu směrem do vozovky či parkoviště a dále 

podélným sklonem do nejbližších uličních vpustí.  

 

SO 104 - Chodníky u TS 

- Novostavba chodníku délky cca 50,00 m a základní šířky 2,00 m podél upravované ulice Buková 

vpravo u trafostanice VN. Chodník bude začínat u dětského hřiště, kde bude navazovat na místo pro 

přecházení od SO 103 a déle bude pokračovat po pravé straně ul. Buková ve směru staničení ke 

křižovatce s ul. Nad Potůčkem, kde končí místem pro přecházení. Chodník bude doplněn o 

bezbariérové prvky. Nový chodník bude kopírovat výškové řešení komunikace u trafostanice, 

podélný sklon chodníku bude max 6,16%. 

- Nový chodník se umisťuje na pozemek parc.č. 303/3 ve vzdálenosti 1,79 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 259/2, ve vzdálenosti 1,54 m od hranice s pozemkem parc.č. 307/2, na pozemek parc.č. 259/2 

ve vzdálenosti 0,46 m od hranice s pozemkem parc.č. 303/3, na pozemek 307/2 ve vzdálenosti     

0,88-2,04 m od hranice s pozemkem parc.č. 303/3, na pozemek parc.č. 302/2 ve vzdálenosti 0,49 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 271/3, na pozemek parc.č. 271/3 ve vzdálenosti 2,25 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 302/2, dále na pozemek parc.č. 271/58 ve vzdálenosti 3,65 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 302/2 a na pozemek parc.č. 271/8 ve vzdálenosti 1,29-2,09 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 271/58 a ve vzdálenosti 0,66 m od hranice s pozemkem parc.č. 302/2. Všechny 

pozemky se nacházejí v katastrálním území Minkovice. 

- Chodník bude s krytem z betonové dlažby tl.240 mm: betonová dlažba DL tl.60 mm, ložná vrstva z 

kameniva 4/8 L tl. 30 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm. V místech vjezdu zesílené 

konstrukce tl.370 mm: betonová dlažba DL tl.80 mm, ložná vrstva z kameniva 4/8 L tl.40 mm, 

štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.250 mm. 

- Odvodnění plochy chodníku bude zajištěné pomocí příčného sklonu 2% směrem do vozovky a dále 

podélným sklonem do nejbližších uličních vpustí. 
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SO 201 - Most přes Doubský potok 

- Budou provedeny stavební úpravy stávajícího mostu ve stávající poloze s rozšířením o 2,00 m pro 

jednostranný chodník. Most převádí místní komunikaci ulici Bukovou přes koryto Doubského 

potoka.  

- Trvalý silniční most o jednom poli charakteru šikmého rámu z monolitického železobetonu. Nosnou 

konstrukci bude tvořit horní desková příčle vetknutá do stěnových opěr. Opěry stěnové z 

monolitického železobetonu plošně založené na roznášecím polštáři. Křídla na výtoku rovnoběžná 

zavěšená, na pravobřežní straně s navazující regulační zdi. Na vtoku na pravobřežní straně křídlo 

šikmé zavěšené, na levobřežní straně rovnoběžné zavěšené křídlo s navazující opěrnou úhlovou zdí. 

Římsy železobetonové monolitické. Vozovka živičná s jednostranným chodníkem na vtokové straně 

ze zámkové dlažby. Záchytná zařízení ve formě ocelového zábradlí se svislou výplní. Mostní svršek 

s monolitickou železobetonovou římsou dodatečně kotvenou s dodatečně kotveným zábradlím. 

Římsa na vtoku bude rozšířena zámkovou dlažbou na chodník zakončený betonovou obrubou. 

Vozovka na mostě bude živičná. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá návrhu komunikace pro 

obousměrný provoz s jednostranným chodníkem. 

- Stavebními úpravy mostu budou dotčeny pozemky parc.č. 302/2, 271/7, 311/1, 577,567, 566 a 3/6. 

Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Minkovice. 

- Délka mostu včetně křídel 11,61 m, šířka mostu kolmá včetně říms 8,55 m, šířka chodníku kolmá  

2,00 m, výška mostu nade dnem koryta v ose mostu 2,21 m, šikmost mostu pravá 55°. 

- Konstrukce vozovky na mostě tl.100 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70        

tl.40 mm, spojovací postřik kation.asf.emulzí PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový beton jako ochrana izolace 

ACO 11 50/70 tl.55 mm, hydroizolace celoplošná NAIP tl.5 mm, adhezně penetrační nátěr. 

 

SO 301- Dešťová kanalizace 

- Odvodnění bude řešeno pomocí uličních vpustí, které budou následně napojeny do dešťové 

kanalizace, která je následně vedena přes ORL, retenční nádrž do stávajícího vodního toku - 

Doubský potok. Celková délka kanalizační stoky PP DN 250 bude 77,92 m, bude osazeno 5 ks 

revizních šachet DN 1000. Na stoku budou napojeny 4 ks uličních vpustí pomocí potrubí PP DN 150 

(v celkové délce 6,98 m). Na stoce bude zřízen ORL a retenční nádrž 3,0x3,8x1,8 m. 

- Dešťová kanalizace se umisťuje na pozemek parc.č. 302/2 ve vzdálenosti 1,52-1,57 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 302/5, ve vzdálenosti 2,86 m od hranice s pozemkem parc.č. 3/7 a ve 

vzdálenosti 2,18 m od hranice s pozemkem st.p. 3, dále na pozemek st.p. 3 ve vzdálenosti            

0,45-1,03 m od hranice s pozemkem parc.č. 302/2 a na pozemek parc.č. 3/6 ve vzdálenosti 2,58 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 302/2. ORL a retenční nádrž se umisťuje na hranice pozemku st.p. 3 a 

pozemku parc.č. 302/2. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Minkovice.  

 

SO 401 - Veřejné osvětlení 

- Objekt bude sloužit k osvětlení komunikace, parkoviště, chodníku a přechodů pro chodce včetně 

adaptačních zón v ulici Buková a bude napojen na stávající rozvody. Bude provedena výměna dvou 

stávajících osvětlovacích bodů na stávajících stožárech a budou doplněny nové osvětlovací body 

v počtu 7 ks.  

- Nová zemní kabelová trasa veřejného osvětlení se umisťuje na pozemek parc.č. 259/2 ve vzdálenosti 

0,33 m od hranice s pozemkem parc.č. 303/3, na pozemek parc.č. 303/3 ve vzdálenosti 0,86 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 259/2, na pozemek parc.č. 271/3 ve vzdáleností 0,46-3,48 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 302/2, na pozemek parc.č. 271/58 ve vzdálenosti 3,13-3,34 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 302/2, na pozemek parc.č. 271/8 ve vzdálenosti 2,75 m od hranice s pozemkem 

parc.č.  302/2, ve vzdálenosti 1,16 m od hranice s pozemkem parc.č. 271/58, ve vzdálenosti         

0,16-1,31 m od hranice s pozemkem parc.č. 271/7, na pozemek parc.č. 271/7, na pozemek         

parc.č. 302/2 ve vzdálenosti 0,68-1,62 m od hranice s pozemkem parc.č. 3/5, ve vzdálenosti 4,53 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 4/6, ve vzdálenosti 1,33 m od hranice s pozemkem parc.č. 302/5, ve 

vzdálenosti 8,27 m od hranice s pozemkem parc.č. 271/8 a ve vzdálenosti 0,45-0,91 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 271/7, na pozemek parc.č. 307/2, na pozemek parc.č. 311/1, na pozemek       

parc.č. 577 ve vzdálenosti 0,70-1,57 m od hranice s pozemkem parc.č. 567 a ve vzdálenosti           

0,47-073 m od hranice s pozemkem parc.č. 580, na pozemek parc.č. 580 ve vzdálenosti 3,78-8,53 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 567, na pozemek parc.č. 576/1 ve vzdálenosti 1,23-1,38 m od hranice 



Č.j. CJ MML 072722/22 str. 5 

 
s pozemkem parc.č. 580, na pozemek parc.č. 567 ve vzdálenosti 0,87 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 575, na pozemek parc.č. 575 ve vzdálenosti 0,00-2,19 m od hranice s pozemkem parc.č. 567. 

Napojení nového kabelu veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajících kabelových rozvodů 

veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 302/2 a 577. Na pozemku parc.č. 577 bude umístěna nová 

přípojková skříň SP100. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Minkovice. 

- Napojení na stávající rozvody veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajících kabelových 

rozvodů veřejného osvětlení. Kabelový rozvod bude proveden zemním kabelem CYKY 4x10+FeZn 

30x4. Zemní kabel bude uložen v chráničce DN50 v kabelové trase. Zároveň s kabelem bude ve 

výkopu položen zemnící pásek FeZn vždy min 15 cm pod nebo vedle kabelu. Pod komunikací bude 

provedena zvýšená ochrana pomocí chráničky DN110 v betonovém loži v hloubce 1,20 m. 

- Délka nové zemní kabelové trasy veřejného osvětlení 250,00 m, budou použité nové ocelové stožáry 

výšky 5,00 m s výložníkem 0,50 m, LED svítidla 18,4-26W 

Související objekty – nejsou předmětem žádosti 

SO 402 - Přeložka elektro NN, ČEZ 

SO 451 - Přeložka trasy SEK společností CETIN a.s. 

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. Jako stavební pozemky se vymezuji části pozemků st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/6 

(trvalý travní porost), parc. č. 3/7 (zahrada), parc. č. 259/2 (ostatní plocha), parc. č. 260/2 (zahrada), 

parc. č. 271/3 (orná půda), parc. č. 271/7 (orná půda), parc. č. 271/8 (ostatní plocha), parc. č. 271/58 

(orná půda), parc. č. 302/2 (ostatní plocha), parc. č. 303/3 (ostatní plocha), parc. č. 307/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 311/1 (vodní plocha), parc. č. 566 (zahrada), parc. č. 567 (ostatní plocha), parc. č. 

575 (ostatní plocha), parc. č. 576/1 (ostatní plocha), parc. č. 577 (trvalý travní porost), parc. č. 578 

(trvalý travní porost), parc. č. 580 (ostatní plocha) v katastrálním území Minkovice. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Filip Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT-0501252),           

Ing. Tomáš Humpal, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce (ČKAIT-0500735),       

Bc. Jaroslav Bahník, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

specializace stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické (ČKAIT-0501364), Martin Müller, 

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení (ČKAIT-

0501002); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 

úřadu. 

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost 

vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolované 

stavbě. 

5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem 

stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.). 

6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky. 

7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB. 

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního 

prostředí ze dne 1.02.2022 zn.: CJ MML 027048/22 SZ CJ MML 008099/22/2:  

 Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího 

záboru. 



Č.j. CJ MML 072722/22 str. 6 

 
 Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 

20 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu. 

 Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p..č. 5/1 v k.ú. 

 Do doby stabilizace půdního krytu zajisti investor na ploše dotčené stavební činností účinná 

protierozní opatření. 

 Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. 

Terénní úprava provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá 

ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního 

prostředí, oddělení Vodoprávní úřad ze dne 19.01.2022 č.j.: ZPVU/4330/012067/22-Bob a to 

zejména: 

 Budou dodrženy podmínky ze stanoviska správce povodí a správce toku Povodí Labe, státní 

podnik, zn.: PLA/2021/049006 ze dne 10.01.2022: 

- Nové opevnění pod konstrukcí mostu bude na levém i pravém břehu vodního toku plynule 

navazovat na stávající profil koryta vodního toku před a za mostem. 

- Zahájení prací požadujeme v předstihu minimálně 3 pracovních dnů oznámit na Povodí 

Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec. Současně budou předány i kontakty na 

zástupce investora a zhotovitele. 

- Upozorňujeme, že při realizaci stavby by neměl být výrazně zmenšen průtočný profil 

v prostoru mostu (např. nevhodným umístěním lešení). 

- Před zahájením prací v korytě vodního toku je nutné mít odsouhlasený harmonogram prací 

a činností stranou správce toku (Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec). Bez 

tohoto odsouhlaseného harmonogramu prací a činností nelze souhlasit se zahájením prací 

v korytě vodního toku. Tento harmonogram doporučujeme zanést i do havarijního plánu a 

povodňového plánu. 

 Před zahájením stavby bude předložen ke schválení Havarijní plán po dobu stavby 

vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí) včetně stanoviska 

Povodí Labe, státní podnik. 

 Před zahájením stavby bude předložen k potvrzení souladu Povodňový plán stavby příslušné 

povodňové komisi (Obec Šimonovice) včetně stanoviska Povodí Labe, státní podnik. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 

22.11.2021 č.j.: MML219388/21-OD/Fri a to zejména: 

 Nejméně 3 měsíce před zahájením užívání stavby bude na odbor dopravy podána 

žádost o stanovení místní úpravy provozu, která bude projednána v souladu 

s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

11. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky 

uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.12.2021 zn.: 001122417985 

 CETIN a.s. ze dne 23.05.2021 č.j.: 670753/21 

 CRA České Radiokomunikace a.s. ze dne 25.05.2021 zn.: UPTS/OS/276119/2021 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 30.11.2021 zn.: O21690131779/TPCLI/Pa 

 GasNet Služby, s.r.o. ze dne 25.10.2021 zn.: 5002484305 

12. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně 

budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc 

neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 

péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn.  Do doby rozhodnutí stavebního úřadu 

musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací 

budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde 

k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 

14. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy. 
15. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce 

spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Šimonovice, Minkovická č.p. 70, Šimonovice, 463 12  Liberec 25 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.12.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 10.01.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 

přerušeno. Žádost byla doplněna dne 7.02.2022. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 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.  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí (pouze konkrétní podmínky pro 

umístění nebo provedení stavby). 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, vyjádření apod.: 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, jako orgán 

územního plánování – závazné stanovisko ze dne 16.11.2021 č.j.: UP/7110/219470/Kr-UPUP 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí 

ze dne 16.12.2021 zn.: CJ MML 217204/21 SZ CJ MML 217204/21 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad – závazné stanovisko 

ze dne 19.01.2022 č.j.: ZPVU/4330/012067/22-Bob 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí ze dne 1.02.2022 zn.: CJ MML 027048/22 SZ CJ 

MML 008099/22/2 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 22.11.2021                              

č.j.: MML219388/21-OD/Fri 

- Obec Šimonovice – stanovisko ze dne 21.10.2021 zn.: OUSIM-738/2021/10/V5 

- Obecní úřad Šimonovice – rozhodnutí ze dne 25.10.2021 zn.: OUSIM-737/2021/10/S5/Vrá-Ro 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství – závazné stanovisko ze dne 

15.11.2021 č.j.: HSLI-2951-2/LB-2021 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 23.11.2021                      

č.j.: KHSLB 20110/2021 

- Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 20.10.2021 zn.: SPU 389174/2021 

- Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje – stanovisko ze dne 27.10.2021 č.j.: KRPL-

97508-2/ČJ-2021-180506-06 

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 10.01.2022 č.j.: PLa/2021/049006 

- Vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

CETIN a.s., České Radiokomunikace a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Obec 

Šimonovice, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Povodí Labe, státní podnik, Eva Bobková, 
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Marek Čihák, Ing. Lucie Holá, Jarmila Jakoubková, Ing. Petr Karásek, Ing. Jaroslava Karásková,  

Petr Konečný, Marcela Konečná, Libor Kotek, Lenka Kotková, Marcel Kurilla, Radka Kurillová,  

Ondřej Miškovský, Soňa Miškovská, Ing. Jaromír Moravec, Ing. Zuzana Moravcová, Ing. Pavel Petr, 

Ing. Věra Petrová, Aleš Pácl, Ing. Jan Kurka, David Pleštil, Martina Pleštilová, Tereza Raisová, Jiří 

Šmíd, MUDr. Irena Šmídová, Ing. Evžen Vronský, Zina Vronská, Ing. Štěpán Pírko, Naděžda 

Mužáková, Martin Baldrián, Svitlana Volodymyrivna Baldriánová. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 3/5, 4/6, 260/1, 563, 571, 573, 574, 576/9, 576/10 v katastrálním území Minkovice 

  

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 silničního 

hospodářství 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 

také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 
 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

Obec Šimonovice 

 

 

Poplatek: 

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

nevyměřuje. 

 

Přílohy pro žadatele: 

 ověřená dokumentace pro vydání společného povolení (bude předána po nabytí právní moci 

rozhodnutí) 

 štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

 
počet listů: 10                                                                   počet příloh: 2                                  počet listů příloh: 0 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Filip Kučera, IDDS: zramvqg 

 místo podnikání: Sokolská č.p. 866, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

Obec Šimonovice, IDDS: xh6jdrq 

 sídlo: Minkovická č.p. 70, Šimonovice, 463 12  Liberec 25 

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

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

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

Eva Bobková, Vinohradní č.p. 194, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Marek Čihák, Vinohradní č.p. 75, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Lucie Holá, Vinohradní č.p. 196, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Jarmila Jakoubková, nám. Soukenné č.p. 121/1, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Ing. Petr Karásek, Rezidenční č.p. 293, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Jaroslava Karásková, Vinohradní č.p. 200, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Petr Konečný, Purkyňova č.p. 594/29, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

Marcela Konečná, Purkyňova č.p. 594/29, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

Libor Kotek, Vinohradní č.p. 195, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Lenka Kotková, Vinohradní č.p. 195, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Marcel Kurilla, Vinohradní č.p. 259, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Radka Kurillová, Vinohradní č.p. 259, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 
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Ondřej Miškovský, Vinohradní č.p. 204, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Soňa Miškovská, Vinohradní č.p. 204, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Jaromír Moravec, Vinohradní č.p. 193, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Zuzana Moravcová, Vinohradní č.p. 193, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Pavel Petr, Vinohradní č.p. 205, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Věra Petrová, Vinohradní č.p. 205, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Aleš Pácl, Vinohradní č.p. 202, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Jan Kurka, Rychtářská č.p. 617/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

David Pleštil, Vinohradní č.p. 206, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Martina Pleštilová, Vinohradní č.p. 206, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Tereza Raisová, Vinohradní č.p. 198, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Jiří Šmíd, Vinohradní č.p. 210, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

MUDr. Irena Šmídová, Vinohradní č.p. 210, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Evžen Vronský, Vinohradní č.p. 209, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Zina Vronská, Vinohradní č.p. 209, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Ing. Štěpán Pírko, Nad Potůčkem č.p. 403, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Naděžda Mužáková, Buková č.p. 74, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Martin Baldrián, Buková č.p. 17, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Svitlana Volodymyrivna Baldriánová, Buková č.p. 17, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

Josef Čihula, Buková č.p. 89, Šimonovice-Minkovice, 463 12  Liberec 25 

 

Dotčené orgány státní správy 

Obecní úřad Šimonovice, IDDS: xh6jdrq 

 sídlo: Minkovická č.p. 70, Šimonovice, 463 12  Liberec 25 

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 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

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

460 59  Liberec 1 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

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

 

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 3/5, 4/6, 260/1, 563, 571, 573, 574, 576/9, 576/10 v katastrálním území Minkovice 
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