MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/226868/21-Šá
CJ MML 204358/22
Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Šmídková
Tel. 485 243 623

Liberec, dne 22.9.2022

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

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 1.11.2021 podala a dne 8.8.2022 úplně doplnila společnost
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414,
kterou zastupuje LOSKY, s.r.o., IČO 03183696, Sezemická č.p. 2757/2, Praha 9-Horní Počernice,
193 00 Praha 913
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o urychlení"),
rozhodnutí o umístění stavby
„INS_FTTH_CZ_2628_40221_Liberec_Doubí“
Liberec, Liberec XXIII - Doubí

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 66/17 (trvalý travní porost), parc. č. 67/37 (ostatní plocha),
parc. č. 67/53 (trvalý travní porost), parc. č. 67/54 (ostatní plocha), parc. č. 67/55 (ostatní plocha),
parc. č. 67/56 (ostatní plocha), parc. č. 68/8 (ostatní plocha), parc. č. 69/17 (ostatní plocha), parc. č. 69/18
(ostatní plocha), parc. č. 69/28 (ostatní plocha), parc. č. 201/59 (ostatní plocha), parc. č. 201/136 (trvalý
travní porost), parc. č. 445/2 (ostatní plocha), parc. č. 490/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Doubí u Liberce.

Č.j. CJ MML 204358/22

str. 2

Druh a účel umísťované stavby, umístění stavby na pozemcích:
Vybudování veřejné telekomunikační sítě (FTTH - Fiber To The Home) v městské části
Liberec XXIII – Doubí v ulicích Hůlkova, Kaplického, Mařanova, Vackova, Za Humny,
na pozemcích parc. č. 66/17, 67/37, 67/53, 67/54, 67/55, 67/56, 68/8, 69/17, 69/18, 69/28, 201/59,
201/136, 445/2, 490/1 v katastrálním území Doubí u Liberce.
Navrhují se zemní části – pokládky optické sítě a umístění pasivních optických distribučních bodů
(PODB). Stavba bude umístěna částečně v chodnících, v zeleni a pod komunikacemi. Komunikace
budou překonány bezvýkopovou technologií – řízeným podvrtem, kde to bude technologicky
možné. Technickým zařízením jsou trubičky o různých rozměrech, korugované chráničky,
betonové žlaby, technologické rozvaděče PODB o rozměrech 1600x550x350 mm a zákaznický bod
(ZB) o rozměrech 225x125x68 mm pro až 5 účastníků, nebo o rozměrech 1148/1348x264x245 mm
pro až 24/48 účastníků. Technologickým zařízením pro tento typ stavby jsou optické kabely,
vláknové svazky, spojky a konektory.
Celková délka trasy cca 2533 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres stavby
do kopie katastrální mapy v měřítku 1:700. Zákresy na situačním výkresu jsou součástí
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (autorizace – Jan Musil, autorizovaný
technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 0009938 D1) a byly ověřeny stavebním
úřadem.
Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 66/17, 67/37, 67/53, 67/54, 67/55,
67/56, 68/8, 69/17, 69/18, 69/28, 201/59, 201/136, 445/2, 490/1 v katastrálním území Doubí
u Liberce.
Žadatel je povinen respektovat podmínky obce – statutárního města Liberec, zast. odborem
územního plánování, ze stanoviska ze dne 7.3.2022 č. j. UP/7110/198547/21/Du, zn. UP 358/21.
V prováděcí dokumentaci budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle
aktualizovaného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení
bude projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou
k dokumentaci přiloženy. Budou respektovány podmínky z těchto vyjádření a stanovisek:
 CETIN a. s. - vyjádření ze dne 10.8.2021 č. j. 751852/21
 ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření ze dne 24.8.2021 zn. 001117849467
 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - vyjádření ze dne 24.8.2021
zn. SCVKZAD112169/ÚTPČLI/Pa
 statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku - vyjádření ze dne 12.8.2021
zn. 521/2021
 Teplárna Liberec, a. s. - vyjádření ze dne 2.9.2021 zn. 0350/Sv/21
 Vodafone Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 12.8.2021 zn. 210809-1500323511
Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která
mohou být zemními pracemi poškozena, se musí náležitě zajistit.
V případě poškození jakéhokoliv podzemního zařízení či povrchové stavby, je žadatel povinen
ihned toto ohlásit příslušnému správci a zachovat se podle jeho pokynů.
Po dobu stavby musí být udržována čistota a pořádek v okolí stavby a nesmí být ohrožena
bezpečnost chodců a silniční dopravy.
Veškerá použitá prostranství a plochy dotčené stavbou musí být uvedeny do řádného (původního)
stavu. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup
ke vchodům a vjezdům na sousední pozemky.
Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé
sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů.
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Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu
v Liberci, p. o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup
zemních prací. Stavebník je povinen respektovat archeologické stanovisko k akci, které vydalo
Severočeské muzeum v Liberci, p. o., dne 13.8.2021 pod č. j. A726/2021.
Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí.

11.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414
Odůvodnění:
Dne 1.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žadatel požadoval postupovat
dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o urychlení"). Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 5.1.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 28.2.2022
žadatel požádal správní orgán o prodloužení lhůty k doplnění. Stavební úřad žádosti vyhověl a usnesením
ze dne 2.3.2022 lhůtu přiměřeně prodloužil. Žádost byla doplňována postupně dne 31.3.2022, 14.6.2022 a
8.8.2022 (vždy bez průvodního dopisu).
Stavební úřad oznámil dne 11.8.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Žádost byla posouzena v souladu se zákonem o urychlení,
účastníci řízení byli poučeni o doručování písemností v řízení též podle zákona o urychlení. Samostatnou
písemností ze dne 11.8.2022 byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby se stanovenými požadavky.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a dalším požadavkům vyplývajících
z uvedených ustanovení. Stavebník je povinen splnit podmínky správců/vlastníků technické
infrastruktury, jak je uvedeno výše v podmínkách pro umístění stavby. Stavební úřad posoudil soulad
záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Umístění stavby je
v souladu s územním plánem Liberec vydaným Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2022 a účinným
od dne 12.3.2022. Dotčené pozemky se nacházejí v zastavěném území v těchto plochách: BO – bydlení
všeobecné, OV – občanské vybavení veřejné, PP – veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch.
Umístění technické infrastruktury místního významu je podmíněně přípustné. Vzhledem k tomu, že se
jedná o podzemní kabelové vedení v zastavěném území, lze konstatovat, že obecné podmínky jsou
splněny. Specifické podmínky se netýkají tohoto záměru, nejedná se o plošná nenáročná zařízení. Dále
lze konstatovat, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v ustanovení
§§ 18-19 stavebního zákona, zejména se nejedná o stavbu, která by byla v rozporu se stávajícím
charakterem území nebo byla spojena s problémy a riziky s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí,
veřejnou infrastrukturu apod.
Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření ad.:
 Magistrát města Liberec, odbor dopravy - rozhodnutí ze dne 21.2.2022
č. j. MML032541/22-OD/Pod/13IS



Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 8.9.2021
zn. CJ MML 166099/21
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy - stanovisko ze dne 23.8.2021
č. j. ÚP 573/27-678-2021-1150
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statutární město Liberec, odbor územního plánování - stanovisko ze dne 7.3.2022 č. j.
UP/7110/198547/21/Du, zn. UP 358/21
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha - sdělení ze dne 16.8.2021
zn. MP-SOP1841/21-2/Bd, DUCR-46188/21/Bd
Magistrát města Liberec, odbor dopravy - sdělení ze dne 30.8.2021 č. j. MML166100/21OD/Pod/V92
Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování - sdělení ze dne 30.8.2021 č. j. UP/7110/173244/21/Br-UPUP
CETIN a. s. - vyjádření ze dne 10.8.2021 č. j. 751852/21
ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření ze dne 24.8.2021 zn. 001117849467
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - vyjádření ze dne 24.8.2021
zn. SCVKZAD112169/ÚTPČLI/Pa
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku - vyjádření ze dne 12.8.2021
zn. 521/2021
Teplárna Liberec, a. s. - vyjádření ze dne 2.9.2021 zn. 0350/Sv/21
Vodafone Czech Republic a. s. - vyjádření ze dne 12.8.2021 zn. 210809-1500323511
Severočeské muzeum v Liberci, p. o. - archeologické stanovisko ze dne 13.8.2021
č. j. A726/2021
souhlas vlastníka dotčených pozemků, uzavřená smlouva
další vyjádření a stanoviska správců sítí o existenci/neexistenci jejich zařízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčeného orgánu na úseku dopravy na pozemních
komunikacích nebyly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, neboť byly vydány v samostatném
rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Liberec ze dne 21.2.2022 č. j. MML032541/22OD/Pod/13IS.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec 1,
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXXVratislavice 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,
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,
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky,
155 00 Praha 515,
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 34/3, 36/1, 36/26, 36/27, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/16, 67/7, 67/9, 67/14,
67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 67/21, 67/22, 67/23, 67/24, 67/25, 67/26, 67/27, 67/28,
67/29, 67/30, 67/31, 67/32, 67/33, 67/34, 67/35, 67/38, 67/47, 67/48, 67/61, 67/62, 67/65, 68/1,
68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10,
69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/23, 69/24, 69/29, 189/1, 189/2, 192/20, 201/15, 201/16, 201/17,
201/18, 201/19, 201/20, 201/34, 201/35, 201/36, 201/37, 201/38, 201/39, 201/53, 201/54,
201/55, 201/56, 201/57, 201/58, 201/62, 201/63, 201/64, 201/65, 201/66, 201/67, 201/68,
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201/86, 201/87, 201/88, 201/89, 201/90, 201/91, 201/100, 201/101, 201/102, 201/103, 201/104,
201/105, 201/106, 201/119, 201/120, 201/121, 201/122, 201/123, 201/137, 201/138, 201/164,
490/2, 490/4, 490/15, 490/18, 490/21, 490/24, 490/25, 490/27, 490/28, 490/30, 490/38, 490/105,
490/106 v katastrálním území Doubí u Liberce
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Liberec XXIII-Doubí č.p. 401, č.p. 400, č.p. 399, č.p. 398, č.p. 397, č.p. 396, č.p. 304, č.p. 303,
č.p. 302, č.p. 301, č.p. 305, č.p. 306, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 312, č.p. 311, č.p. 310, č.p. 309,
č.p. 300, č.p. 299, č.p. 298, č.p. 297, č.p. 296, č.p. 295, č.p. 293, č.p. 292, č.p. 291, č.p. 290,
č.p. 289, č.p. 288, č.p. 360, č.p. 362, č.p. 373, č.p. 376, č.p. 379, č.p. 359, č.p. 357, č.p. 383,
č.p. 382, č.p. 381 a č.p. 384
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
V průběhu řízení dne 18.8.2022 obdržel stavební úřad vyjádření účastníka řízení - společnosti
Vodafone Czech Republic a. s., datované 12.8.2021 zn. 210809-1500323511. Toto vyjádření
se stanovenými podmínkami k realizaci záměru žadatel již předložil v dokladové části dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí. Podmínky účastníka řízení je žadatel/stavebník povinen
respektovat, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí – II. podmínkám pro umístění stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad
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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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.8.2022.
Příloha pro žadatele:
- 1x DUR s ověřenými situačními výkresy
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Obdrží:
účastníci řízení (dodejky)
LOSKY, s.r.o., IDDS: txbkhai
sídlo: Sezemická č.p. 2757/2, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

účastníci řízení (veřejná vyhlášky)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,
463 11 Liberec 30
Teplárna Liberec, a.s., Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec 1
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 36/26, 36/1, 36/27, 34/3, 490/30, 490/28, 490/27, 490/25, 490/24, 490/2, 490/4, 490/38,
490/21, 490/18, 490/15, 490/106, 490/105, 201/137, 201/119, 201/120, 201/121, 201/122, 201/123,
201/53, 201/54, 201/55, 201/56, 201/57, 201/58, 201/34, 201/35, 201/36, 201/37, 201/38, 201/39,
201/100, 201/101, 201/102, 201/103, 201/104, 201/105, 201/106, 201/87, 201/88, 201/89, 201/90,
201/91, 201/15, 201/16, 201/17, 201/18, 201/19, 201/20, 201/86, 201/164, 201/62, 201/63, 201/64,
201/65, 201/66, 201/67, 201/68, 201/138, 67/7, 67/9, 192/20, 69/8, 69/9, 69/29, 69/1, 189/2, 189/1,
68/1, 66/16, 69/19, 69/20, 69/21, 69/22, 69/23, 69/24, 69/7, 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 69/10,
67/61, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/21, 67/20, 67/19, 67/18, 67/48, 67/47, 67/26, 67/38, 67/22,
67/23, 67/24, 67/25, 67/31, 67/30, 67/29, 67/28, 67/27, 67/32, 67/33, 67/34, 67/35, 67/62, 67/65,
68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 66/9, 66/8, 66/7, 66/6, 66/5, 66/4 v katastrálním území Doubí
u Liberce
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Liberec XXIII-Doubí: č.p. 381, č.p. 382, č.p. 383, č.p. 357, č.p. 359, č.p. 360, č.p. 362, č.p. 384,
č.p. 379, č.p. 376, č.p. 373, č.p. 288, č.p. 289, č.p. 290, č.p. 291, č.p. 292, č.p. 293, č.p. 304, č.p. 303,
č.p. 302, č.p. 301, č.p. 305, č.p. 306, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 312, č.p. 311, č.p. 310, č.p. 309, č.p. 300,
č.p. 299, č.p. 298, č.p. 297, č.p. 296, č.p. 295, č.p. 396, č.p. 397, č.p. 398, č.p. 399, č.p. 400 a č.p. 401

dotčené orgány
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 59 Liberec 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
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