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statutární město Liberec 

odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků 

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

 

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 4.5.2022 podalo 

statutární město Liberec, odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků, IČO 

00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

(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: 

Nová Pastýřská - 4. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

SO 421 Veřejné osvětlení 

SO 424 Přeložka vedení T-Mobile 

SO 425 Přeložka vedení LIS 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2103/1 (ostatní plocha), parc. č. 2104/1 (ostatní plocha), parc. č. 

6081/1 (ostatní plocha), parc. č. 6081/3 (ostatní plocha), parc. č. 6081/4 (ostatní plocha), parc. č. 6083/1 

(ostatní plocha), parc. č. 6083/2 (ostatní plocha), parc. č. 6083/3 (ostatní plocha), parc. č. 6083/4 (ostatní 

plocha), parc. č. 6083/6 (ostatní plocha), parc. č. 6084/1 (ostatní plocha), parc. č. 6084/3 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Liberec. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

- Předmětem povolení je stavební úprava stávající místní komunikace v Liberci na Tržním náměstí. 
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- Celková délka úpravy bude 120,68 m, začátek úseku stavebně upravovaného úseku bude křižovatka 

Nová Pastýřská x ulice Ruská, kde bude upraveno nároží křižovatky, v ulici Ruská bude zřízen 

přechod pro chodce délky 4,96 m včetně napojení na stávající vozovku, připojení komunikace na 

komunikaci ulice Nová pastýřská bude v šířce  9,50 m, dále až do křižovatky s ulicí Budyšínská bude 

místní komunikace šířky 12,75 m, konec stavebně upravovaného úseku bude v křižovatce s ulicí 

Budyšínskou kde je vozovka široká cca 16,00 m, zde bude upraveno nároží křižovatky a zřízen 

přechod pro chodce rozdělený ochranným ostrůvkem šířky 2,85 m. 

- Podél levé strany komunikace ve směru staničení budou zřízena podélná parkovací stání šířky 2,25 m 

až 2,35 m od vozovky oddělené kamennými krajníky, vnější hrana bude rovněž ohraničena 

kamennými obrubami, na ně bude navazovat chodník široký 2,80 a ž 3,20 m, který bude na vnější 

straně ukončen buď stávajícím chodníkem anebo stávajícími zídkami sousedních pozemků. Na 

rozhraní živice a dlažby budou osazeny kamenné krajníky 150/200  mm do betonového lože C 20/25 

- XF3 tl. 100 mm, chodník u podélných parkovacích stání bude pokračovat do ulice Budyšínská, kde 

bude propojen na chodník stávající za křižovatkou s ulicí Durychova.  

- Podél pravé strany komunikace ve směru staničení budou zachována stávající kolmá stání                               

s částečným zásahem do asfaltové vozovky. 

- Komunikace Nová Pastýřská bude provedena v této skladbě: asfaltový beton pro velmi tenkou vrstvu 

se sníženou hlučností tl. 35 mm, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 65 mm, asfaltový beton 

pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 170 mm, 

štěrkodrť ŠDA tl. 250 mm, část vozovky, která zasahuje do ulice Ruská bude provedena                                

v konstrukci: asfaltový beton  pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, asfaltový beton pro podkladní 

vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm, štěrkodrť (0/63) ŠDA tl. 150 mm, štěrkodrť (32/63) ŠDB tl. 150 mm, 

podélná parkovací stání budou provedena v konstrukci: kamenná dlažba - světlá DL tl. 100 mm, 

ložná vrstva - drť (4/8) L tl. 40 mm, štěrkodrť (0/63) ŠDB tl. 150 mm, chodníky ve skladbě: kamenná 

mozaika - světlá DL tl. 60 mm, ložná vrstva - drť (4/8) L tl. 30 mm, štěrkodrť (0/63) ŠDB tl. 150 mm, 

chodník v místě sjezdu na sousední pozemek: kamenná mozaika - světlá DL tl. 60 mm, ložná vrstva - 

drť (4/8) L tl. 30 mm, štěrkodrť (0/63) ŠDB tl. 100 mm, štěrkodrť (32/63) ŠDB tl. 150 mm, ochranný 

dělící ostrůvek bude konstrukce v celkové tl. 440 mm s povrchem kamenná dlažba světlá. 

- Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných ploch budou svedeny příčnými a podélnými 

sklony vozovky do nově osazených uličních vpustí, pláň bude odvodněna pomocí drenážních 

trativodů. 

- Součástí stavby bude dopravní značení, které je navrženo dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, technických podmínek TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 

SO 421 Veřejné osvětlení 

- Veřejné osvětlení se umísťuje na pozemky parc. č. 6081/1 a 6083/1 v katastrálním území Liberec. 

- Veřejné osvětlení bude provedeno pomocí 4 ks osvětlovacích bodů, zemní kabelové vedení bude 

délky celkem 185 m. 

- Kabel veřejného osvětlení bude uložen na vnější straně chodníku vedeného vlevo ve směru staničení, 

napojen bude v křižovatce s ulicí Ruská, na vnější straně této ulice Ruská na osvětlovací bod, který 

bude realizovaný v rámci projektu parkoviště Pastýřská, ukončen bude v místě před křižovatkou                        

s ulicí Budyšínská, na této trase se umísťují 3 podpěrné body, typ stožáru kónický výšky 8 m                         

s rovným výložníkem délky 1 m a svítidly LED 59,9 W. 

- Na opačné straně komunikace bude nasvícen přechod pro chodce, stožár bude umístěn u přechodu na 

okraji silnice ulice Budyšínká, stožár přechodový výšky 6 m s atypickým výložníkem délky 4,4 m a 

přechodovým svítidlem, stožár bude propojen zemním kabelem CYKY 4 x 10 na stávající osvětlovací 

bod v místě, kde je začátek stávajících parkovacích míst. 

- Nové osvětlovací body budou propojeny kabelem CYKY 4 x 10 - 16, kabel bude ukládán v zemi                       

v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 0,6 - 0,8 m, svítidla budou použita LED typu 

Street. 

 

SO 424 Přeložka vedení T-Mobile 

SO 425 Přeložka vedení LIS 
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- Obě tyto přeložky se umísťují na pozemky prac. č. 6081/1, 6081/4, 6083/1 a 6083/6 v katastrálním 

území Liberec. 

- Stranová přeložka podzemních komunikačních vedení sítí elektronických komunikací ve vlastnictví 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a ve vlastnictví Liberecké IS, a.s.  jsou vedeny ve společné 

kabelové trase. 

- Přeložka vedení obou vlastníků sítí začíná na pozemku  parc.č. 6081/4 ve vzdálenosti 6,3 m od 

hranice s pozemkem parc. č. 6081/1 a ve vzdálenosti 1,1 m od hranice s pozemkem parc.č. 6083/6, 

dále pokračuje v souběhu s hranicemi těchto pozemků v délce 13 m, kde bude převedena na pozemek 

parc. č. 6083/6, dále bude pokračovat v souběhu s hranicí s pozemku parc. č. 6083/8 ve vzdálenosti 

1,6 m a v těsném souběhu s pozemkem parc. č. 6083/5 (s budovou čekárny) v délce 18,5 m.  

- Trasa přeložky bude vedena na pozemek parc. č. 6083/1 a dále bude převedena v délce 26,4 m pod 

novou pozemní komunikaci, kde v délce 23 m bude v souběhu s pozemky parc. č. 2269/1 a parc. č. 

2270/2 ve vzdálenosti 1,5 m od hranice těchto pozemků, v této části bude trasa komunikačních vedení 

vedena v souběhu s nově umisťovaným kabelem veřejného osvětlení (SO 421 Veřejné osvětlení), 

dále na pozemek parc. č. 6081/1, ukončena bude u nově umísťovaného stožáru předmětného 

veřejného osvětlení, to je ve vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem parc. č. 2270/2, všechny 

uvedené pozemky jsou v katastrálním území Liberec, kabelová trasa bude celkové délky 91 m. 

- Pro obě tato komunikační vedení bude pokládána 1 x HDPE trubka pro zatažení kabelu a 1 x  trubka 

HDPE volná – náhradní. 

 

 

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 vymezují části pozemků parc. č. 2103/1 (ostatní plocha), parc. č. 2104/1 

(ostatní plocha), parc. č. 6081/1 (ostatní plocha), parc. č. 6081/3 (ostatní plocha), parc. č. 6081/4 

(ostatní plocha), parc. č. 6083/1 (ostatní plocha), parc. č. 6083/2 (ostatní plocha), parc. č. 6083/3 

(ostatní plocha), parc. č. 6083/4 (ostatní plocha), parc. č. 6083/6 (ostatní plocha), parc. č. 6084/1 

(ostatní plocha), parc. č. 6084/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Liberec. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Vondřich, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; Martin Müller, autorizovaný technik pro techniku 

prostředí, specializace elektrotechnická zařízení, 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 zahájení stavby. 

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. Při realizaci stavby budou dodrženy v plném rozsahu respektovány podmínky a požadavky : 

A/ Statutárního města Liberec, odboru ekologie a veřejného prostoru uvedené ve stanovisku správce 

vodního toku ze dne 10.11.2021, zn.: CJMML234206/21 

 stavba bude provedena dle předložené PD 
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 nesmí dojít k poškození zakrytí koryta vodního toku „Jizerský potok", v opačném případě žadatel 

zajistí uvedení koryta „Jizerský potok" do původního stavu na své vlastní náklady 

 případné poškození koryta vodního toku bude neprodleně oznámeno správci toku 

 případné další zjištěné poškození skrytých konstrukcí bude oznámeno správci toku a bude 

provedena oprava na náklady investora uvedené stavby, totéž platí i o odstranění škod na majetku 

třetích osob způsobených poškozeními zakrytí vodního toku 

 stavební úpravy, revizní šachty či jiné činnosti budou provedeny způsobem, aby nebyl zúžen 

stávající průtočný profil zakrytí koryta 

 nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodním toku 

 staveniště musí být po dobu výstavby zajištěno proti splachům stavebních materiálů a zeminy aj. 

do zakrytí vodního toku 

 do zakrytí koryta vodního toku Jizerský potok je zakázáno umisťování a vedení jakýchkoliv 

inženýrských sítí. 

B/ Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 17.5.2022, č.j.: MML062595/22-

OD/Ap/6_ZS, doplněné dne 7.6.2022 

 Pokud se týká dopravního značení řešené stavby, což se týká i dopravního značení parkovacích 

ploch, postupuje se podle charakteru pozemní komunikace. V případě účelové komunikace 

veřejně přístupné, podle ust. § 77 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

silničním provozu") se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se 

souhlasem jejího vlastníka, což neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodná úpravy 

opatřením obecné povahy. Silniční správní úřad, může po předchozím projednání s Policií České 

republiky, vydat stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, formou opatření 

obecné povahy, přičemž je třeba požádat silniční správní úřad o vydání stanovení místní úpravy 

provozu (formulář, č. 7), a to v předstihu min. 3 měsíce před zahájením užívání. 

 Musí být splněny požadavky bezbariérového užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 V případě nového uložení (popř. přeložek) inženýrských sítí v silničních pozemcích místních 

komunikací, je nutno požádat Magistrát města Liberec odbor dopravy, o vydání správního 

rozhodnutí (dle ust. § 25 odst. 1, 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích) pro umístění 

inženýrských sítí v silničním pozemku. Žádost se podává na formuláři fi.l. 

 Vzhledem k tomu, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného 

užívání místní komunikace, musí zhotovitel prací podat v předstihu 30 dní, u shora označeného 

silničního správního úřadu, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (ust. § 25 odst. 1 a 

odst. 6 písm. c) bod. 3 zákona o pozemních komunikacích) a popř. i žádost o povolení uzavírky 

provozu na této komunikaci (ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích). Součástí povolení 

uzavírky provozu bude i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Žádost se podává na formuláři č.3 

 Pro možnost umístění zařízení staveniště či umístění kontejneru na místní komunikaci, je třeba 

podat u shora označeného silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení 

zvláštního užívání komunikace (formulář. č.10), a to v souladu s ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. 

c) bod 2. zákona o pozemních komunikacích. Silniční správní úřad upozorňuje, že i chodník je 

místní komunikací. 

C/ Při stavbě  bude dodržena podmínka společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. uvedené v písemnosti 

ze dne 11.5.2022 a 28.5.2022 tj.: 

 V rámci stavebních prací je nutné provést úpravy stávajících sítí elektronických komunikací spol. 

Vodafone C.R., a.s. Úpravy spočívají v ponížení její stávající trasy a budou prováděny v souladu 

s podmínkami společnosti Vodafone C.R., a.s. na práce v ochranném pásmu sítě, či přímo na síti 

a dalšími obecnými požadavky této společnosti uvedené ve vyjádření ze dne 6.8.2021, zn.: 

210804-1712321695. 

D/ Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky 

uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

 T-Mobile CR a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 29.10.2021, č.j.: E54336/21  

 ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 24.06.2021, zn.: 001117033096 

 GasNet Služby s.r.o. – podmínky pro realizaci uvedené ve stanovisku ze dne 30.7.2021, zn.: 

5002409184, ze dne 10.8.2021, zn.: 5002435727 a ze dne 17.5.2022, zn.: 50002616974 

 SčVK, a.s.  – vyjádření ze dne 4.2.2022, zn.: O22690011661/TPCLi/To 
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 Teplárna Liberec, a.s. – vyjádření ze dne 5.11.2021, zn.: 0460/Sv/21 a ze dn 22.2.2022, zn.: 

0461/Sv/21 

 CETIN, a.s. – vyjádření ze dne 28.6.2021, č.j.: 708328/21 a stanovisko ze dne 26.8.2021, č.j.: 

POS 290/21 

 Vodafone Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 6.8.2021, zn.: 210804-1712321695 

 Liberecká IS, a.s. – vyjádření ze dne 11.4.2022, č.jh.: LIS/PV/2022/0183 

 Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku – vyjádření o existenci sítí veřejného 

osvětlení ze dne 6.11.2021, č.j.: SML/KH/2021/0105 

9. 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. 

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

dokončením stavby o jeho vydání. 

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

předepsané zvláštními právními předpisy.  

12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce 

spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

statutární město Liberec, odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.5.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti 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, veřejností 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. 

 

 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 2.2.2022, zn. : 

CJMML 268287/21 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 18.2.2022, č.j.: 

ZPVU/7330/034876/22-Jín 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování – závazné stanovisko ze dne 1.2.2022, č.j.: 

UP/7110/008797/22/Vo-UPUP 
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- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 17.5.2022, č.j.: 

MML062595/22-OD/Ap/6_ZS doplněné dne 7.6.2022 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec 

– souhlas ze dne 4.3.2022, KRPL-19173-3/ČJ-2022-180106-06 

- Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. 41001/ 

KABEL3/RELOK-000/2021 (SML x T-Mobile CR a.s.) 

- Smlouva číslo: Z_S14_12_8120060473- 4/17/0099 (ČEZ Distribuce, a.s. x SML) 

- Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové – odborné souhlasné 

stanovisko ze dne 4.11.2021, č.j.: MO 326256/2021-5512HK 

- Povodí Labe, s.p. – stanovisko ze dne 10.3.2022, č.j.: PLa/2022/007215 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závěr zjišťovacího řízení 

ze dne 1.2.2010, zn.: OPŽP/1526/2009, KULK/7179/2010 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 18.5.2022, č.j.: KHSLB 

09752/2022 

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

staveb v blízkosti jejich zařízení 

 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

statutární město Liberec, odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků, 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, 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor ekologie a veřejného prostoru, IČO 00262978, nám. Dr. 

E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59  Liberec 1, 

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

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

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

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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

01  Liberec 1, 

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

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 

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, 

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, 

  

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 576/1, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2266, 2267/1, 2269/1, 2270/1, 2270/2 v 

katastrálním území Liberec 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 834, č.p. 833 a č.p. 876 
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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 

  

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 

 
počet stran: 8    počet příloh:   1 (pro stavebníka)  
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K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

Poplatek: 

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

nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

statutární město Liberec, odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků, 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 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 59  Liberec 1 

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 

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

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

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 

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 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 576/1, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2266, 2267/1, 2269/1, 2270/1, 2270/2 v 

katastrálním území Liberec 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 834, č.p. 833 a č.p. 876 

  

Dotčené orgány státní správy 

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

Liberec 1 

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

460 01  Liberec 1 

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

460 01  Liberec 1 

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

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

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

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

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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