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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 1.7.2021 podala a dne 12.11.2021 doplnila 

 

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"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"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 
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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 

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 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 602/3 (ostatní plocha), parc. č. 603 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 604 (zahrada), parc. č. 605/1 (orná půda), parc. č. 606/1 (ostatní plocha), parc. č. 606/2 

(ostatní plocha), parc. č. 606/3 (ostatní plocha), parc. č. 606/4 (ostatní plocha), parc. č. 607 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 608 (ovocný sad), parc. č. 611/1 (orná půda), parc. č. 611/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 611/4 (orná půda), parc. č. 611/5 (orná půda), parc. č. 611/6 (ostatní plocha), parc. č. 612/2 

(ostatní plocha), parc. č. 612/3 (ostatní plocha), parc. č. 639 (trvalý travní porost), parc. č. 640 (zahrada), 

parc. č. 641 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 642 (zahrada), parc. č. 643/1 (ostatní plocha), parc. č. 

643/3 (ostatní plocha), parc. č. 644/1 (trvalý travní porost), parc. č. 644/2 (zahrada), parc. č. 644/3 

(zahrada), parc. č. 644/4 (zahrada), parc. č. 645/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 646/1 (zahrada), 

parc. č. 646/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 646/3 (zahrada), parc. č. 647/1 (trvalý travní porost), 

parc. č. 647/2 (trvalý travní porost), parc. č. 647/3 (trvalý travní porost), parc. č. 652/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří), parc. č. 653 (ostatní plocha), parc. č. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 655/1 

(zahrada), parc. č. 655/2 (zahrada), parc. č. 656/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 656/2 (zastavěná 
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plocha a nádvoří), parc. č. 657 (zahrada), parc. č. 658 (zahrada), parc. č. 659/1 (zahrada), parc. č. 659/2 

(zahrada), parc. č. 660/1 (trvalý travní porost), parc. č. 660/2 (ostatní plocha), parc. č. 662 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 670/3 (ostatní plocha), parc. č. 678 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 679/1 

(zahrada), parc. č. 679/2 (zahrada), parc. č. 680 (zahrada), parc. č. 681/1 (ostatní plocha), parc. č. 681/2 

(ostatní plocha), parc. č. 682/1 (ostatní plocha), parc. č. 682/2 (ostatní plocha), parc. č. 683/1 (trvalý 

travní porost), parc. č. 686/1 (trvalý travní porost), parc. č. 686/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

686/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 686/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 686/5 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 686/6 (trvalý travní porost), parc. č. 686/15 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 691/1 (ostatní plocha), parc. č. 723/1 (orná půda), parc. č. 723/2 (orná půda), parc. č. 723/3 (orná půda), 

parc. č. 733/15 (ostatní plocha), parc. č. 744/1 (trvalý travní porost), parc. č. 744/28 (trvalý travní porost), 

parc. č. 744/33 (ostatní plocha), parc. č. 744/35 (ostatní plocha), parc. č. 744/36 (trvalý travní porost), 

parc. č. 745/5 (ostatní plocha), parc. č. 762/2 (orná půda), parc. č. 762/3 (trvalý travní porost), parc. č. 

762/4 (orná půda), parc. č. 762/5 (trvalý travní porost), parc. č. 762/6 (orná půda), parc. č. 762/7 (orná 

půda), parc. č. 762/14 (trvalý travní porost), parc. č. 775/2 (ostatní plocha), parc. č. 775/4 (ostatní plocha), 

parc. č. 777/12 (vodní plocha), parc. č. 1181/1 (vodní plocha), parc. č. 1182/2 (ostatní plocha), parc. č. 

1182/3 (ostatní plocha), parc. č. 1183 (ostatní plocha), parc. č. 1184/1 (ostatní plocha), parc. č. 1185/2 

(ostatní plocha), parc. č. 1185/3 (ostatní plocha), parc. č. 1185/4 (ostatní plocha), parc. č. 1189 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Doubí u Liberce, parc. č. 1503/1 (ostatní plocha), parc. č. 1503/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 1503/3 (zahrada), parc. č. 1503/4 (ostatní plocha), parc. č. 1503/23 (ostatní plocha), parc. 

č. 1503/28 (ostatní plocha), parc. č. 1503/29 (ostatní plocha), parc. č. 1503/32 (zahrada), parc. č. 1503/33 

(ostatní plocha), parc. č. 1503/34 (ostatní plocha), parc. č. 1503/35 (ostatní plocha), parc. č. 1503/37 

(ostatní plocha), parc. č. 1503/40 (ostatní plocha), parc. č. 1503/41 (ostatní plocha), parc. č. 1504 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1505/1 (ostatní plocha), parc. č. 1505/4 (ostatní plocha), parc. č. 2060 (ostatní 

plocha), parc. č. 2107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2107/2 (ostatní plocha), parc. č. 2107/3 

(ostatní plocha), parc. č. 2108 (trvalý travní porost), parc. č. 2109 (zahrada), parc. č. 2112/2 (zahrada), 

parc. č. 2115/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2121/1 (ostatní plocha), parc. č. 2164 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Vesec u Liberce. 

 

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, 2 x jízdní pruh šíře 3,50 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, 

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 
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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. 

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 
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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 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, 

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. 
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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. Retenční nádrž se umisťuje na pozemky parc.č. 639, 640, 641 a 642 v 

katastrálním území Doubí u Liberce. 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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 



Č.j. CJ MML 015666/22 str. 11 

 
 

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. 

 

II. Vydává podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a v souladu s ustanovením § 13a 

odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření,  

rozhodnutí o povolení káceni  

 

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, 
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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, 

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,  
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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. 

Za dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru životního 

prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 19.11.2020 č.j.: MML/ZPOP/Par/222821/20-SZ097814/19/5. 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby a kácení porostu: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. Zákres je součástí dokumentace pro územní řízení a byl ověřen stavebním 

úřadem. Silniční objekty byly zpracovány Milanem Kořínkem a ověřené Ing. Tomášem Klimentem, 

autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT-0501285), mostní objekty a zdi byly 

zpracované Ing. Ivanem Bendou (ČKAIT-0501275) a ověřené Ing. Jiřím Jachanem, autorizovaným 

inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT-0501068), vodohospodářské objekty byly 

zpracované Ing. Kateřinou Tušerovou (ČKAIT-0501019), objekty elektro a slaboproud byly 

zpracovány Ing. Janem Kadlecem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb 

(ČKAIT-0500318), objekty trubních vedení byly zpracovány Ing. Petrem Poprem, autorizovaným 

technikem pro technologická zařízení staveb (ČKAIT-0501140). 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 602/3 (ostatní plocha), parc. č. 603 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 604 (zahrada), parc. č. 605/1 (orná půda), parc. č. 606/1 

(ostatní plocha), parc. č. 606/2 (ostatní plocha), parc. č. 606/3 (ostatní plocha), parc. č. 606/4 (ostatní 

plocha), parc. č. 607 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 608 (ovocný sad), parc. č. 611/1 (orná 

půda), parc. č. 611/2 (ostatní plocha), parc. č. 611/4 (orná půda), parc. č. 611/5 (orná půda), parc. č. 

611/6 (ostatní plocha), parc. č. 612/2 (ostatní plocha), parc. č. 612/3 (ostatní plocha), parc. č. 639 

(trvalý travní porost), parc. č. 640 (zahrada), parc. č. 641 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 642 

(zahrada), parc. č. 643/1 (ostatní plocha), parc. č. 643/3 (ostatní plocha), parc. č. 644/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 644/2 (zahrada), parc. č. 644/3 (zahrada), parc. č. 644/4 (zahrada), parc. č. 645/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 646/1 (zahrada), parc. č. 646/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 646/3 (zahrada), parc. č. 647/1 (trvalý travní porost), parc. č. 647/2 (trvalý travní porost), 

parc. č. 647/3 (trvalý travní porost), parc. č. 652/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 653 (ostatní 

plocha), parc. č. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 655/1 (zahrada), parc. č. 655/2 (zahrada), 

parc. č. 656/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 656/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 657 

(zahrada), parc. č. 658 (zahrada), parc. č. 659/1 (zahrada), parc. č. 659/2 (zahrada), parc. č. 660/1 

(trvalý travní porost), parc. č. 660/2 (ostatní plocha), parc. č. 662 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 670/3 (ostatní plocha), parc. č. 678 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 679/1 (zahrada), parc. č. 

679/2 (zahrada), parc. č. 680 (zahrada), parc. č. 681/1 (ostatní plocha), parc. č. 681/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 682/1 (ostatní plocha), parc. č. 682/2 (ostatní plocha), parc. č. 683/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 686/1 (trvalý travní porost), parc. č. 686/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

686/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 686/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 686/5 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 686/6 (trvalý travní porost), parc. č. 686/15 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 691/1 (ostatní plocha), parc. č. 723/1 (orná půda), parc. č. 723/2 (orná půda), parc. 

č. 723/3 (orná půda), parc. č. 733/15 (ostatní plocha), parc. č. 744/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
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744/28 (trvalý travní porost), parc. č. 744/33 (ostatní plocha), parc. č. 744/35 (ostatní plocha), parc. 

č. 744/36 (trvalý travní porost), parc. č. 745/5 (ostatní plocha), parc. č. 762/2 (orná půda), parc. č. 

762/3 (trvalý travní porost), parc. č. 762/4 (orná půda), parc. č. 762/5 (trvalý travní porost), parc. č. 

762/6 (orná půda), parc. č. 762/7 (orná půda), parc. č. 762/14 (trvalý travní porost), parc. č. 775/2 

(ostatní plocha), parc. č. 775/4 (ostatní plocha), parc. č. 777/12 (vodní plocha), parc. č. 1181/1 

(vodní plocha), parc. č. 1182/2 (ostatní plocha), parc. č. 1182/3 (ostatní plocha), parc. č. 1183 

(ostatní plocha), parc. č. 1184/1 (ostatní plocha), parc. č. 1185/2 (ostatní plocha), parc. č. 1185/3 

(ostatní plocha), parc. č. 1185/4 (ostatní plocha), parc. č. 1189 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Doubí u Liberce, parc. č. 1503/1 (ostatní plocha), parc. č. 1503/2 (ostatní plocha), parc. č. 1503/3 

(zahrada), parc. č. 1503/4 (ostatní plocha), parc. č. 1503/23 (ostatní plocha), parc. č. 1503/28 (ostatní 

plocha), parc. č. 1503/29 (ostatní plocha), parc. č. 1503/32 (zahrada), parc. č. 1503/33 (ostatní 

plocha), parc. č. 1503/34 (ostatní plocha), parc. č. 1503/35 (ostatní plocha), parc. č. 1503/37 (ostatní 

plocha), parc. č. 1503/40 (ostatní plocha), parc. č. 1503/41 (ostatní plocha), parc. č. 1504 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1505/1 (ostatní plocha), parc. č. 1505/4 (ostatní plocha), parc. č. 2060 (ostatní 

plocha), parc. č. 2107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2107/2 (ostatní plocha), parc. č. 

2107/3 (ostatní plocha), parc. č. 2108 (trvalý travní porost), parc. č. 2109 (zahrada), parc. č. 2112/2 

(zahrada), parc. č. 2115/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2121/1 (ostatní plocha), parc. č. 2164 

(ostatní plocha) v katastrálním území Vesec u Liberce. 

3. V dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle 

skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení bude 

projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou                     

k dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských 

sítí budou respektovány v dokumentaci vyššího stupně. 

4. V dokumentaci vyššího stupně (do prováděcí dokumentace) budou zapracovány připomínky a 

požadavky vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich. Potvrzení o splnění těchto podmínek 

bude předloženo ke kolaudaci stavby.  

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

prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 19.11.2020 č.j.: MML/ZPOP/Par/222821/20-

SZ097814/19/5: 

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

2. Kácení dřevin může být provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31.3 běžného roku. 

3. K částečné kompenzaci ekologické újmy bude v rámci stavby provedena náhradní výsadba: 

- 78 ks listnatých stromů s obvody kmínků alespoň 16 cm výšce 1 m nad kořenovým krčkem, 

- 10 ks jehličnatých stromů o výšce alespoň 100 cm, 

- 1150 ks listnatých keřů o minimální výšce 50 cm alespoň se třemi životaschopnými výhony, 

- 18 ks jehličnatých keřů o minimální výšce 30 cm. 

Rozsah náhradní výsadby: 

- na pozemku parc.č. 744/36 v katastrálním území Doubí u Liberce: 59 ks ptačí zob obecný, 72 ks 

líska obecná, 6 ks lípa srdčitá, 62 ks dřišťál zimostrázový, 110 ks tavolník japonský,  

- na pozemku parc.č. 744/28 v katastrálním území Doubí u Liberce: 13 ks ptačí zob obecný, 

- na pozemku parc.č. 744/1 v katastrálním území Doubí u Liberce: 5 ks javor mléč, 3 ks javor klen, 

7 ks habr obecný, 5 ks jeřáb ptačí, 1 ks dub letní, 

- na pozemku parc.č. 733/15 v katastrálním území Doubí u Liberce: 10 ks buk lesní, 5 ks borovice 

lesní, 5 ks dub letní, 7 ks habr obecný, 5 ks javor mléč, 140 ks tavolník van Houtteův a svída bílá, 

- na pozemku parc.č. 744/35 v katastrálním území Doubí u Liberce: 15 ks jeřáb ptačí, 

- na pozemku parc.č. 762/2 v katastrálním území Doubí u Liberce: 31 ks hlošina úzkolistá, 76 ks 

pámelník Doorenbosův a tavolník japonský, 

- na pozemku parc.č. 762/7 v katastrálním území Doubí u Liberce: 68 ks pámelník Doorenbosův a 

tavolník japonský, 

- na pozemku parc.č. 608 v katastrálním území Doubí u Liberce: 5 ks lípa srdčitá, 1 ks javor 

stříbrný, 162 ks svída bíla a tavolník van Houtteův, 
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- na pozemku parc.č. 611/1 v katastrálním území Doubí u Liberce: 1 ks javor stříbrný, 260 ks 

pámelník Doorenbosův a dřišťál zimostrázový, 

- na pozemku parc.č. 641 v katastrálním území Doubí u Liberce: 30 ks rakytník řešetlákový, 

- na pozemku parc.č. 642 v katastrálním území Doubí u Liberce: 24 ks rakytník řešetlákový, 26 ks 

břečťan popínavý a loubinec trojlaločný, 

- na pozemku parc.č. 646/3 v katastrálním území Doubí u Liberce: 7 ks břečťan popínavý a 

loubinec trojlaločný břečťan popínavý a loubinec trojlaločný, 

- na pozemku parc.č. 646/1 v katastrálním území Doubí u Liberce: 34 ks břečťan popínavý a 

loubinec trojlaločný břečťan popínavý a loubinec trojlaločný, 

- na pozemku parc.č. 647/1 v katastrálním území Doubí u Liberce: 3 ks břečťan popínavý a 

loubinec trojlaločný břečťan popínavý a loubinec trojlaločný, 

- na pozemku parc.č. 658 v katastrálním území Doubí u Liberce: 12 ks břečťan popínavý a 

loubinec trojlaločný břečťan popínavý a loubinec trojlaločný, 

- na pozemku parc.č. 659/1 v katastrálním území Doubí u Liberce: 4 ks břečťan popínavý a 

loubinec trojlaločný břečťan popínavý a loubinec trojlaločný, 

- na pozemku parc.č. 644/2 v katastrálním území Doubí u Liberce: 1 ks smrk pichlavý, 

- na pozemku parc.č. 644/3 v katastrálním území Doubí u Liberce: 4 ks smrk pichlavý, 18 ks 

jalovec polehlý,  

- na pozemku parc.č. 644/4 v katastrálním území Doubí u Liberce: 3 ks smrk pichlavý, 

- na pozemku parc.č. 1503/3 v katastrálním území Vesec u Liberce: 4 ks dub letní, 43 ks meruzalka 

krvavá. 

4. Náhradní výsadba bude provedena dle Arboristických standardů – Výsadba stromů – SPPK 

A02 001:2013 zpracovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

5. O náhradní výsadbou bude pečováno min. po dobu 5 let dle pěstitelsko sadovnických zásad. 

6. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru hlavního 

architekta, oddělení územního plánování, jako orgánu územního plánování (Úřad územního 

plánování) ze dne 13.06.2019 č.j.: HA/7110/097816/19/Lá-HAUA: 

 Záměr bude dále připravován a realizován v souladu s ověřenými částmi dokumentace, které jsou 

přílohou tohoto závazného stanoviska a to bez jakýkoliv změn týkajících se umístění stavby nebo 

jiného architektonického a materiálového řešení. 

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

prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 19.11.2020 č.j.: MML/ZPOP/Par/222510/20-

SZ161162/19/7 : 

 Dno toku mimo podmostí bude opatřeno kamenným záhozem. Stejně tak i pravý břeh nad 

mostem u demolovaného domu č.p. 343. 

 V podmostí bude použita kamenná dlažba z lámaných kamenů se zapuštěnou spárou do hloubky 

5-10 cm. 

 Při dlouhotrvajícím zákalu vodního toku způsobeného stavební činností budou prováděny 

pracovní pauzy tak, aby došlo k pročištění přitékající vodou. 

 Budou navržena a provedena opatření proti uniku stavebních, ropných a jiných nebezpečných 

látek do vodního toku. 

 Kácení dřevin rostoucích mimo les může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

v době vegetačního klidu od 1.10 do 31.03 běžného roku. 

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

prostředí, oddělení odpadů a ovzduší ze dne 16.05.2019 č.j.: MML/ZPOO/Rus/109486/19-

SZ097818/19: 

 Bude omezována prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během suchého a 

větrného období budou zkrápěny staveništní komunikace, popř. další prašné plochy staveniště, 

aby bylo zamezeno vznosu jemných prachových částic do vnějšího ovzduší, 

 Bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti stavby, 

v případě nutnosti (při jejích znečištění) bude zajištěna jejich očista, 

 Při převážení sypkého materiálu bude zamezeno úniku materiálu za jízdy, 
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 Při manipulaci se sypkými stavebními materiály budou zavedena účinná opatření ke snížení 

prašnosti, jako např. zkrápění, zakrývání apod., příp. budou tyto skladovány v krytých skládkách, 

 Bude minimalizována a časově omezena možnost větrné eroze eponie zemin (zabezpečení proti 

prašnosti). 

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

prostředí, oddělení Vodoprávní úřad ze dne 5.01.2021 č.j.: ZPVU/4330/187415/20-Šaf: 

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

podnik, ze dne 18.11.2020 pod č.j.: Pla/2020/042280: 

- na částí pozemků dotčených záplavou požadujeme zachovat stávající výškovou úroveň 

terénu, 

- SO 761 (Oplocení) je nově u objektu Minkovická č.p. 8 navržen kolmo ke směru proudění 

a přehrazuje celé záplavového území Doubského potoka na jeho levém břehu, jež tvoří cca 

2/3 celkové šířky záplavového území v tomto profilu, oplocení požadujeme realizovat 

jako maximálně průtočné, objekt oplocení vybudovaný v rámci výše uvedené stavby 

zůstává v majetku a správě investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá 

za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla a zodpovídá za včasné demontování a 

odstranění objektu oplocení před případným průchodem povodňových průtoků, 

- případné pomocné a dočasné stavební konstrukce (lešení, bednění, apod.) musí být snadno 

demontovatelné a před případným průchodem povodňových průtoků včas z koryta 

odstraněny, 

- během realizace požadujeme zamezit napadání materiálu do koryta toku, případný 

napadený materiál bude neprodleně odstraněn, 

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

Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, současně požadujeme předat kontakt na 

zástupce investora a zhotovitele, 

- před zahájením prací v korytě toku je nutné mít odsouhlasený postup prací a činností 

stranou správce toku (Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec) – platí pro 

stavební a tomu předcházející bourací práce –PD neřeší převod vody a činnosti v korytě 

vodního toku. 

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

úřadu (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí) a k potvrzení souladu Povodňový plán 

stavby příslušné povodňové komisi (Statutární město Liberec) včetně stanoviska Povodí Labe, 

státní podnik. 

 Souhlas pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od vydání nebude využit pro vydání územního 

rozhodnutí nebo stavebního povolení na předmětnou stavbu. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se 

sídlem v Liberci ze dne 16.12.2020 č.j.: KHSLB 22121/2020: 

 Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku v denní i noční době 

prokazující dodržování hygienických limitů hluku z provozu na nové pozemní komunikací 

v nejexponovanějším chráněném venkovním prostoru stavby rodinných domů č.p. 468, č.p. 8, č.p. 

521, č.p. 7 ulice Minkovická, Liberec, č.p. 14 a č.p. 431 ulice Hodkovická, Liberec, k doložení 

souladu s požadavky § 30 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku v denní i noční době 

prokazující dodržování hygienických limitů hluku z provozu na nové pozemní komunikací 

v nejexponovanějším chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č.p. 98 ulice 

Hodkovická, Liberec, k doložení souladu s požadavky § 30 zákona č.258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s § 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku v denní i noční době 

prokazující dodržování hygienických limitů hluku z provozu nainstalované technologie pro 

nucené větrání v chráněném vnitřním prostoru stavby rodinného domu č.p. 98 ulice Hodkovická, 

Liberec, k doložení souladu s požadavky § 30 zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů, ve spojení s § 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

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

přeloženého vodovodního řadu prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

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

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

podzemní). 

 Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů 

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

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

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

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů 

Libereckého a Vysočina ze dne 25.07.2019 zn.: SBS 15483/2019: 

 Ražení protlakem o průměru nejméně 0,8 m smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastnící 

oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky 

č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož 

i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Dokumentace ražení protlakem o průměru nejméně 0,8 m musí být zpracována báňským 

projektantem, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgány státní 

báňské správy ve smyslu ustanovení § 5b zákona č. 61/1988 Sb. 

 Pro ražení protlakem o průměru nejméně 0,8 m musí být zpracován technologický postup 

v rozsahu ustanovení § 23 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 55/1996 Sb.) a dále 

dodrženo ustanovení § 26 téže vyhlášky. 

 Ražení protlakem o průměru nejméně 0,8 m musí být na OBÚ se sídlem v Liberci ohlášeno 

v rozsahu a lhůtách uvedených v ustanovení § 11 a § 13 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o 

hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a 

ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

 Případné trhací práce musí být povoleny OBÚ se sídlem v Liberci podle ustanovení § 27 odst. 2 

zákona č. 61/1988 Sb. 

 V případě, že při ražení protlakem o průměru nejméně 0,8 m dojde k závažnému pracovnímu 

úrazu, závažné události, závažné provozní nehodě a nebezpečnému stavu, tak musí být 

postupováno podle části první hlavy čtvrté vyhlášky č. 55/1996 Sb. 

12. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") budou dodrženy podmínky 

závazného stanoviska  Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

ze dne 26.11.2020 zn.: KULK 75874/2020: 

 Před započetím prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího trvalého i dočasného 

záboru do 1 roku zemědělské půdy. Během stavby budou tyto hranice důsledně respektovány. 

 Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečena tak, aby po dobu výstavby a následujícího 

provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. 

 Před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím stavebního úřadu (stavebním 

povolením), je investor stavby (stavebník) povinen na plochách trvale odnímaných zemědělských 

pozemků zabezpečit provedení skrývky kulturních vrstev půdy dle skutečné mocnosti orničního 

profilu. 

V průběhu stavby se dle upravené projektové dokumentace (vypracované v září 2020 společností 

Valbek, spol. s.r.o.) předpokládá skrývka kulturních vrstev (ornice) v množství 7092 m3. Z toho 

množství bude na zpětné ohumusování použito 5539 m3. Přebytek sejmuté ornice bude dle 

odhadu činit 1553 m3. Toto množství bude dle již předešlého souhlasu ze dne 17.2.2020 pod č.j.: 

KULK 4526/2020 využito k ohumusování zemědělských pozemků p.č. 1025/6 a 1025/3 v k.ú. 

Všelibice, na kterých hospodaří pan Josef Štěpán, se sídlem Roveň 64, 463 48 Všelebice. Ornice 

bude na uvedených pozemcích rozprostřena v tloušťce 10-15 cm. Skutečné množství skrývek 

stavebník zaznamená do pracovního deníku stavby. O činnostech souvisejících se skrývkou 

ornice, přemístěním, rozprostřením a uložením kulturních vrstev stavebník povede protokol 
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(pracovní deník stavby) v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů 

k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška). Pracovní deník se 

zaznamenanými údaji (množství, pozemek, katastrální území) bude předložen orgánu ochrany 

ZPF, který vydal tento souhlas, k vyjádření před kolaudací stavby. Jiné nakládání se skrytou 

ornicí bude předem konzultováno s orgánem ochrany ZPF. 

 V průběhu provádění skrývky ornice, bude tato tříděna podle tříd ochrany, aby bylo možné 

provést její následné hospodárné využití a nedocházelo k rozprostírání ornice nižší třídy na 

pozemky s vyšší třídou ochrany. Odděleně budou skrývky z ploch dočasně odňatých do 1 roku a 

odděleně z ploch trvale odňatých. 

 Do doby započetí stavebních prací budou plochy pozemků odsouhlasené k trvalému odnětí řádně 

ošetřovány. 

 Odvody za trvale odňatou půdu se podle § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF pro stavby 

dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejích součástí a příslušenství, nestanoví. 

 Tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platností. 

V případě změn podmínek a skutečnosti (např. rozsah odnětí půdy nad odsouhlasenou výměru 

nebo dotčení jiných pozemků) může být na žádost žadatele podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně 

ZPF vydána změna souhlasu a tato změna promítnuta v řízení o změně rozhodnutí vydaných 

podle zvláštních právních předpisů. 

 Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platností uplynutím 3 let ode dne jeho 

oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů 

(stavební zákon). 

Po dokončení stavby je povinností stavebníka zajistit geometrické zaměření odňaté plochy a zápis 

změny druhu pozemku v katastru nemovitostí. Podkladem pro zápis změny druhu pozemku 

v katastru nemovitostí je v případě trvalého odnětí půdy ze ZPF rozhodnutí podle zvláštních 

právních předpisů, popř. pravomocné rozhodnutí o souhlasu. 

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

dopravy ze dne 30.10.2020 č.j.: KULK 70196v/2020/280.3/Pp: 

 Stavba s názvem „ napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35“ bude umístěna podle předložené 

dokumentace ve stupni DÚR vyhotovené žadatelem v měsíci září 2020 pod zakázkovým číslem: 

17LI33028. Případné změny musí být projednány s Krajským úřadem Libereckého kraje. 

 Vzhledem k tomu, že stavba vyvolá úpravu stávající dopravní infrastruktury, která se týká silnic 

I/35, III/27810, III/27814 a místních komunikací, musí být úpravy komunikačního napojení 

projednány a případně povoleny příslušným silničním správním úřadem (viz ustanovení § 10 

zákona o pozemních komunikacích). 

 Stavební úpravy silnice I/35 spadají do působnosti speciálního stavebního úřadu Krajského úřadu 

Libereckého kraje (viz ustanovení § 16 odst.1 a § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních 

komunikacích). 

 Platnost tohoto závazného stanoviska končí uplynutím lhůty dvou let ode dne jeho vydání, pokud 

v té době nebude výše popsaná stavba pravomocně povolena příslušným správním orgánem 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 12106 Praha, 

stavební sekce – územní odbor Praha ze dne 12.09.2019 č.j.: DUCR-42984/19/Pl: 

 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 

změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky pří provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 

případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 

dráhy. 

 Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 

 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní 

úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
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15. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace ze dne 16.12.2021 č.j.: 33808/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS: 

1. Do dokumentace v dalším stupni řízení požadujeme doplnit: 
1.1. SO 661 Úprava železničního svršku a SO 662 Úprava žel. spodku - Technická zpráva 

1.1.1. kap. 8.5 - u polozapuštěného kolejového lože požadujeme tvar lože s rozšířením a 
nadvýšením (dle S3/2) 

1.1.2. v rozsahu vkládání nového Železničního svršku požadujeme na obou stranách zajistit 
normové stezky, 

1.1.3. kap. 8.8 - ověření únosnosti mimo oblast ZKPP požadujeme doložit kopanými sondami se 
zatěžovací zkouškou. V tomto stupni doporučujeme uvažovat alespoň s minimální sanací 
0,2 m ŠD, 

1.1.4. kap. 8.10 — při délce svahu nad 1 m požadujeme zatravňovací geotextilie, popsat i 
obnovení BK, 

1.1.5. vzhledem k rychlosti nad 80 km/h dle TKP požadujeme provedení broušení kolejnic, 
1.2. Situace 

1.2.1. v první přechodnici požadujeme správně zakreslit výměnu kolejového roštu, aby lomy 
sklonů nebyly orientovány opačně než zaoblení vzestupnic (pokud jsou v jednom místě), 

1.3. Řezy  
1.3.1. do řezů zákres upravovaných drážních sítí v tělese (pokud budou na straně 

odvodnění pláně, tak musí být v odvodněném odkopu), 
1.3.2. Rez č. 3 - na svahu vpravo v rámci objektu mostu požadujeme provedení svahových 

stupňů, dle vzor. listů železničního spodku, 

1.4.  vzhledem k předpokládané budoucí elektrizaci tratě požadujeme: 
1.4.1. u mostních objektů (SO 220, SO 240) uvést navrhovaný stupeň ochranných opatřeni proti 

negativním účinkům bludných proudů  
1.4.2. s ohledem na platný předpis SŽDC SR 5/7 i předpis TP 124 MD ČR provést ochranná 

opatření proti negativním účinkům bludných proudů minimálně ve stupni č.4. 
1.5.   v oblasti ZKPP provést GTP pro návrh konstrukce ZKPP a ověření únosnosti navazujícího   

úseku, 

1.6.   k novému protlak SO 302 požadujeme doložit řez drážním tělesem, 

1.7.   zakreslení železničního propustku pod novým železničním mostem, 

1.8.   stavbou dotčenou dráhu popisovat přesně podle „Prohlášení o dráze", 

1.9.   přesně uvést stavbou dotčené části dráhy a základní popis dopraven a trafové koleje, 

1.10. rozsah a časovou náročnost na omezení provozování dráhy a drážní dopravy způsobené 

realizací stavby 

1.11. z dopravního hlediska vymezit kolejiště dotčené výlukami, případně jiným 

omezením (např. bezpečnostní pomalé jízdy) a navrhnout rozsah nutných 

dopravních opatření (např. náhradní autobusová doprava). 
1.12. vyčíslení hrubých dopadů stavby jak na osobní dopravce (vyčíslení finanční náročnosti NAD 

či předpokládané prodloužení jízdních dob), tak na nákladní dopravce (odřeknuté či 
odkloněné vlaky, dopady do normativů). 

1.13 Tyto interní předpisy Správy železnic, státní organizace: 

1.13.1. SŽDC Dl Dopravní a návěstní předpis 

1.13.2. SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

1.13.3. SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

1.13.4. Zam l Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

1.13.5. SŽDC Ob l Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správa železnic, státní organizace 

2. V blízkosti mostu se nachází body železničního bodového pole. V km 156,435 bod číslo 1051-1022 

a v km 156,621 základní geodetický bod číslo 1051-3140. V případě jakéhokoliv ohrožení bodů je 

nutné v předstihu kontaktovat správce bodu, kteří stanoví podmínky případné náhrady bodu. 

Místopisy bodů jsou uloženy v příloze. Kontaktní osoby: Správa železnic, s.o. Správa železniční 

geodézie Praha - Ing. Stanislav Urbánek, tel: 601 335 765, email: UrbanekS@spravazeleznic.cz 

3. Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku Správy železnic, s.o., které 

je chráněno ochranným pásmem dle §102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, 

viz vyjádření ČD Telematika č.j.:1201907957 ze dne 24.8.2021. Požadujeme objednat u ČD 

Telematika vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je 

nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. Správa železnic, s.o., Centrum telematiky a 

diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. 

mailto:UrbanekS@spravazeleznic.cz
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4. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební objekty v obvodu dráhy musí být dodržena 
vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, příslušné kapitoly 
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, předpisy Správy železnic, s.o. S3 - 
Železniční svršek, S4 - Železniční spodek, a další příslušné platné normy ČSN. Podmínky v dalším 
stupni projektové dokumentace požadujeme zpracovat v souladu s pokynem generálního ředitele č. 
4/2015, vyhláškou č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí GŘ č. 11/2006 pro stupeň DSP. 

5. Veškeré geodetické práce týkající se Správy železnic, s.o. budou vyhotoveny v souladu s platnými 
předpisy Správy železnic, s.o., které jsou uvedeny na adrese: 
https://www.spravazeleznic.cz /szg/dokumenty-ke-stazeni/externi. 

6. Části stavby, které zasahují do infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v 

samostatných stavebních objektech (SO) popř. provozních souborech (PS). Tyto SO a PS a musí 

být zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnicí Správy železnic, 

s.o. 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek a odvětví dráhy). Tento projekt mohou 

zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle předpisu Správy železnic, s.o. ZAM 1 - 

„Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy". Základní 

informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Správy železnic, s.o. 

7. V projektové dokumentaci musí být stanoven rámcový seznam a rozsah předávaných SO a PS, 

které přímo souvisí s infrastrukturou dráhy. Také musí být navržen způsob budoucího převodu do 

vlastnictví státu a Správy železnic, s.o. (jak majetkově tak i technicky). PD bude také obsahovat 

záborový elaborát se zákresem dotčených pozemků a výčet a rozsah dotčení pozemků. 

8. Pro SO a PS nezasahující do infrastruktury dráhy požadujeme v dalším stupni řízení předložit: 
8.1. situaci v M l:1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy 

koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči 
trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, 

8.2. příčný řez v místě největšího přiblížení k ose traťové k ose koleje v M 1:100/200 se 
zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy krajní koleje, 

8.3. technickou zprávu 

8.4. výpis a snímek z KN dotčených pozemků. 

9. Požadujeme, aby naše organizace byla přizvána k projednání jednotlivých projektových stupňů na 
výrobních výborech v rámci jejich zpracování. 

10. Majetkoprávní vztahy budou před vydáním stavebního povolení řešeny: 

10.1. Konstrukce mostu včetně jeho spodní stavby (SO 220) a úprava železničního svršku a 
spodku (SO 661 a SO 662) budou jako technické zhodnocení dráhy (jako vyvolané 
investice) bezúplatně předány SŽ. Cestou O31 GŘ SŽ bude uzavřena smlouva o budoucím 
a převzetí vyvolané investice. (O31 GŘ SŽ – Martin Sedlický, DIS., tel: 972235576, e-mail: 
SedlickyM@spravazeleznic.cz). 

10.2  Část traťového pozemku pod železničním mostem zatížená trvalým záborem komunikace 
(SO 101 a SO 130 + SO 801), vyjma (kromě) částí zatížených spodní stavbou žel.mostu, 
bude řešena odprodejem investorovi dle GP skutečného provedení stavby dodržující pravidlo 
dělení pozemků na logicky ucelené části. Oddělovaci GP musí být schváleny OŘ HKR a to 
ještě před podáním návrhu na vklad na Katastrální úřad. Toto souhrnné stanovisko 
neopravňuje investora provádět změny číslování parcel a vkládat oddělovací GP uvedených 
pozemků do KN. Investor požádá o odprodej – kontaktní pracovník pí Taichmanová tel.: 
972 341 389. Na dobu do realizace prodeje bude uzavřena nájemní smlouva – kontaktní 
pracovník pí Ing. Mičolová tel.: 972 342 337. 

 10.3  Přeložka sdělovacího kabelu DK SŽDC (SO 671) a přeložka 2 optických kabelů DOK ČD-T 
(SO 672) budou jako vyvolané investice bezúplatně, protokolárně předány místně 
příslušnému správci kabelu (CTD a ČD-Telematika). 

10.4. uzavření budoucích smluv o věcném břemeni pro SO 441, SO 302, SO 414 bude požadováno 
před zahájením stavebního řízení. 

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, 
odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 29.04.2021 zn.: ÚP-573/19-
346/2020-1150-OÚZ: 

 K uvedené věci požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle 

platných státních norem zejména směrových oblouku 20-30 m. 

 Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/35 v celém profilu. Pokud 

bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se 

zajištěním jeho min šířky 3,50 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a 

vojenských kolon. 

 V případě uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech: 
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- únosnost objektů – min. 70 t, 

- směrové poměry oblouků – 20-30 m, 

- podjezdná výška – 4,50 m, 

- šířka vozovky – 7 m. 

 Při úplné uzavírce I/35 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu 

středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, 

kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, te. : 973 251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny 

předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.  

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

23.05.2019 č.j.: MML097821/19-OD/Jan/29: 

 Všechny zpevněné plochy budou řádně odvodněny. 

 Pro umístění inženýrských sítí případně přemístění stávajících inženýrských sítí do nové 

trasy v silničním pozemku je nutné povolení podle ust. § 25, odst. 6, písm. D) zákona o 

pozemních komunikacích. 

 Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány 

v čistotě a případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní 

náklady bez vyzvání. 

 V případě nových napojení spojovací komunikace SO 101 na místní komunikace a silnice 

III. třídy je nezbytné požádat silniční správní úřad o povolení podle § 10 zákona o 

pozemních komunikacích. 

 V případě změny stávajících napojení na místní komunikace a silnice III. třídy je nezbytné 

požádat silniční správní úřad o povolení podle § 10 zákona o pozemních komunikacích. 

 V případě změn vzájemného napojení místních komunikací a silnic III. třídy (okružní 

křižovatky) je nezbytné požádat silniční správní úřad o povolení podle § 10 zákona o 

pozemních komunikacích. 

 Napojení do ulice Pilínkovská bude provedeno pomocí přejezdného chodníku, který bude 

proveden tak, aby neevokoval křižovatku. 

 Nově navržené stezky pro pěší a cyklisty budou v souladu s normou ČSN 73 6110. 

 Nově navržená nemotoristická komunikace v rámci SO 110 bude v souladu s normou ČSN 

73 6110. 

 Stavba oplocení a přemístění pylonu označení provozovny budou umístěny min 0,5 m od 

hrany konstrukčních vrstev vozovky a nebudou zasahovat do průjezdného, případně 

průchozího, profilu komunikace. 

 Další stupeň projektové dokumentace, ve které bude mimo jiné vyznačeno navržené 

dopravní značení a prvky pro bezbariérové užívání stavby, bude předložen silničnímu 

správnímu úřadu k odsouhlasení. 

 Závazné stanovisko s silnicím III. třídy vydává podle § 40, odst. 3, písm. f) zákona o 

pozemních komunikacích krajský úřad, který je v tomto případě Krajský úřad Libereckého 

kraje. 

 Před zahájením užívání výše uvedené stavby bude odbor dopravy vyzván ke kontrole 

provedené stavby a ověření splnění podmínek tohoto závazného stanoviska. 

 Za splnění podmínek tohoto závazného stanoviska zodpovídá žadatel. 

 

18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, odboru 

služby dopravní policie ze dne 14.01.2020 č.j.: KRPL-81349-1/ČJ-2020-1800DP-04: 

 Stavba svým provedením a umístěním včetně dopravního připojení do okružních křižovatek 

ulic Heyrovského x Průmyslová a Hodkovická x Minkovická x Cihlářova v Liberci bude 

splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 6110, ČSN 73 610, § 11 vyhlášky Č.104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, příloze č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb, TKP 15 

příloha č. 1, aj. 

 Z hlediska zvýšení bezpečnosti a „čitelnosti“ silnice III. třídy č. 27814 (křižovatka se silnici 

č. I/35), neboť v projektu došlo ke změně vedení hlavní pozemní komunikace, požadujeme 

prodloužení dělícího směrového dopravního ostrůvku do takové vzdálenosti, aby byl 
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zavčasu viděn řidiči vozidel jedoucích ze směru od obce Dlouhý Most. Dle našeho názoru 

řidiči s ohledem na směrové vedení silnice (přímý směr a následně pravotočivý směrový 

oblouk před křižovatkou) nemusejí zavčasu směrové vedení silnice a dopravní ostrůvek 

vidět a tím by byla vážně ohrozena bezpečnost silničního provozu. 

 U míst pro přecházení a přechodů pro chodce budou dodrženy podmínky uvedené v TKP 15 

příloha č. 1 – osvětlení těchto míst a jejích okolí. 

 U míst pro přecházení a přechodu pro chodce ve vztahu k rozlišitelnosti těchto míst a 

rozhledovým poměrům budou dodrženy podmínky uvedené v ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací, tab. 17. 

 V místech dopravního napojení (křižovatky, sjezdy) budou splněny rozhledové poměry 

stanovené ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102. Upozorňujeme, že v některých těchto místech jsou 

v projektové dokumentaci navrhovány stromy, které dle našeho názoru mohou narušovat 

rozhledové poměry křižovatky nebo sjezdu. 

 Rozhled ve směrovém oblouku nově navrhované komunikace bude splňovat podmínky 

uvedené v ČSN 73 6110 a ČSN 73 6101. 

 Osvětlení pozemních komunikací bude svým umístěním a provedením splňovat podmínky 

uvedené v ČSN EN 13201-2 aj. 

 Na základě zkušeností s parkováním nákladních souprav zásobujících firmy v průmyslové 

zóně JIH sdělujeme, že by bylo vhodné z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu na této připravované silnici a okolních ulic zřídit odstavná parkovací 

místa pro tyto nákladní soupravy. Často se objevují případy, kdy řidiči nákladních vozidel 

přijedou do průmyslové zóny dříve než je stanovený čas firmami (např. DENSO) pro 

možnou vykládku a nakládku materiálu v areálu. Z tohoto důvodu jsou řidiči nuceni 

vyčkávat s vozidly na ulicích, které nejsou na parkování šířkově uzpůsobeny, a tím 

především v dopravních špičkách ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

19. 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. 

20. Budou dodrženy podmínky sdělení statutárního města Liberec, odboru územního plánování ze dne 

21.10.2020 č.j.: UP/7110/221933/19/Du CJ MML 254052/19. 

21. Budou dodrženy podmínky sdělení statutárního města Liberec, odboru územního plánování ze dne 

2.11.2020 č.j.: UP/7110/170539/20/Du CJ MML 210625/20. 

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

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 1.10.2020 zn.:SCVKAD83243/TPČLI/Pa 

 ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.03.2021 zn.: 001114037708 

 Liberecka IS, a.s., ze dne 3.03.2021 č.j.: 107/2021 

 CETIN a.s., ze dne 27.08.2021 č.j.: 765477/21 

 ČD-Telematika a.s., ze dne 24.08.2021 č.j.: 1202116524 

 GridServices, s.r.o., ze dne 31.05.2021 zn.: 5002389394 

 Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku ze dne 27.08.2021 zn.: 533/2021 

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

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

 

Odůvodnění: 

Dne 1.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 

nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 

žadatel dne 1.7.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 

12.11.2021. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
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že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona prozkoumal soulad záměru stavby s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto 

ustanovení na základě vydaného závazného stanoviska  ze dne 13.06.2019 č.j.: HA/7110/097816/19/Lá-

HAUA Magistrátu města Liberec, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování (úřadu 

územního plánovaní), ze kterého vyplívá, že umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací obce – územním plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem města Liberec dne 

25.6.2002, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec      

č. 2/2002, ve znění pozdějších změn.  

Pro předmětný záměr je vymezena veřejně prospěšná dopravní stavba D13 „obvodová městská sběrná 

komunikace v úseku MÚK Doubí (I/35) – průmyslová zóna Jih včetně koridoru silniční komunikace“. 

Tato veřejně prospěšná stavba byla vymezena v územním plánu 48B. změnou závazné části územního 

plánu města Liberec a následnou 88.C1 změnou závazné části územního plánu města Liberec. 

Území, do kterého je záměr umisťován, leží v městských sektorech Jih a Jihozápad, jehož významnou 

část zaujímají plochy výrobně komerční zóny Doubí-Jih. Pro tento sektor Jih byly v kapitole 4.3.6. „J – 

sektor jih“ stanoveny v bodě 4. e)požadavky z hlediska dopravy a technické infrastruktury, že pro 

napojení průmyslové zóny Doubí – Jih bude realizováno dopravní propojení MÚK Doubí (I/35) – ÚK 

Průmyslová x Heyrovského – koridor 88C1/4 (koridor D16A AZÚRLK). Pro sektor Jihozápad byly 

v kapitole 4.3.7. „JZ –sektor jihozápad“ stanoveny v bodě 4. f) požadavky z hlediska dopravy a technické 

infrastruktury, že bude vybudována obvodová městská sběrná komunikace v úseku MÚK Doubí (I/35) – 

průmyslová zóna Jih. 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace stavby splňuje 

obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení záměru.  

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. 

 

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření ad.: 

- Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, jako orgán 

územního plánování (Úřad územního plánování)  - závazné stanovisko ze dne 13.06.2019                  

č.j.: HA/7110/097816/19/Lá-HAUA 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 26.06.2019 zn.: 

MML/ZP/Piv/097818/19-SZ 097818/19/2 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody  - závazné stanovisko 

ze dne 19.11.2020 č.j.: MML/ZPOP/Par/222510/20-SZ161162/19/7 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody – závazné stanovisko ze 

dne 19.11.2020 č.j.: MML/ZPOP/Par/222821/20-SZ097814/19/5 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší - závazné stanovisko 

ze dne 16.05.2019 č.j.: MML/ZPOO/Rus/109486/19-SZ097818/19 

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

ze dne 5.01.2021 č.j.: ZPVU/4330/187415/20-Šaf 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče – vyjádření ze dne 

3.11.2020 č.j.: MML/ZPPP/Leg/206684/20-SZ186343/20/2 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší – sdělení ze dne 

2.10.2020 č.j.: MML/ZPOO/Rus/192485/20-SZ186344/20 

- Statutární město Liberec, odbor územního plánování – dělení ze dne 21.10.2020 č.j.: 

UP/7110/221933/19/Du CJ MML 254052/19. 

- Statutární město Liberec, odbor územního plánování  - sdělení ze dne 2.11.2020 č.j.: 

UP/7110/170539/20/Du CJ MML 210625/20 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  - závazné stanovisko ze dne 

16.12.2020 č.j.: KHSLB 22121/2020 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina  - závazné stanovisko ze dne 

25.07.2019 zn.: SBS 15483/2019 



Č.j. CJ MML 015666/22 str. 24 

 
 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočin – stanovisko ze dne 6.10.2020 č.j.: SBS 

37333/2020 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  - závazné stanovisko ze dne 

26.11.2020 zn.: KULK 75874/2020 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – STANOVISKO ZE DNE 

9.10.2020 ZN.: kulk 70206/2020 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  - stanovisko ze dne 

21.10.2019 zn.: KULK 78075/2019 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy  - závazné stanovisko ze dne 30.10.2020 č.j.: KULK 

70196v/2020/280.3/Pp 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 10.12.2020 č.j.: KULK 

86854/2020/280.8/Pp 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – opravné rozhodnutí ze dne 30.12.2020 č.j.: OD 

1186/2020 KULK 92876/2020/280.8/Pp 

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha, stavební sekce – územní odbor Praha  - závazné 

stanovisko ze dne 12.09.2019 č.j.: DUCR-42984/19/Pl 

- Správa železnic, státní organizace - souhrnné stanovisko ze dne 16.12.2021 č.j.: 33808/2021-SŽ-OŘ 

HKR-OPS 

- Správa železnic, státní organizace – sdělení ze dne 5.11.2021 č.j.: 160692/2021-SŽ-GŘ-024 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko ze dne 9.07.2019 č.j.: 

23936/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT 
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru  - závazné stanovisko ze dne 29.04.2021 zn.: ÚP-573/19-346/2020-1150-OÚZ 
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy  - závazné stanovisko ze dne 23.05.2019                             

č.j.: MML097821/19-OD/Jan/29 
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 7.12.2020 č.j.: MML216267/20-

OD/Pod/111IS 
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 29.10.2019 č.j.: MML184759/19-

OD/Bb 
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – vyjádření ze dne 14.12.2020 č.j.: MML185758/20-

OD/Pod/V121 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace – stanovisko ze dne 3.07.2019 zn.: 

KSSLK/3364/2019 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace – stanovisko ze dne 9.12.2020 zn.: 

KSSLK/7880/2020 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 8.12.2020 zn.: 5451/2020-36020/Ka 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 14.8.2020 zn.: 3514/2020-36020/Ka 
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie  - stanovisko ze dne 

14.01.2020 č.j.: KRPL-81349-1/ČJ-2020-1800DP-04 

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

2.11.2020 č.j.: HSLI-2623-2/KŘ-P-PRE-2020 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci – vyjádření ze dne 30.09.2020       

č.j.: NPU-353/75309/2020 

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 18.11.2020 č.j.: PLa/2020/042280 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. – stanovisko ze dne 10.09.2019 zn.: 027190061 

- Český rybářský svaz, z.s., severský územní svaz – vyjádření ze dne 9.09.2019 zn.: P1250/19 

- uzavřené smlouvy, vyjádření a stanoviska správců sítí o existenci/neexistenci jejich zařízení  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

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, 
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Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IČO 75032333, Jablonecká č.p. 

642/23, Liberec I - Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

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 61  Zápy, 

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., 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, 
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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. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Ing. Otto Havlík, bytem Hellerova 9 463 12 Liberec 23-Doubí, Irena Muchová, bytem Sosnová 

471/12 460 01 Liberec 15- Starý Harcov, Eva Havlíková, bytem Hellerova 9 463 12 Liberec 23-

Doubí, Karel Mucha, bytem Sosnová 471/12 460 01 Liberec 15- Starý Harcov, námitky podané 

společnou písemností dne 13.12.2021 v plném znění: 

„Vážený Stavební úřade, odpovídám na Váš dopis ze dne 30.11.2021 Č.j.: SURR/7130/141798/21-Sta CJ 

MML 24861921, „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“, který jsem obdržel dne 

5.12.2021 a sděluji, že se zaslaným řešením zásadně nesouhlasím. Nesouhlasí s ním ani spolumajitelé 

nemovitostí, souvisejících s domem čp. 9 (ul. Hellerova, Liberec 23 – Doubí). 

Prostudoval jsem Váš dopis z 30.11.2021 a nahlédl do projektové dokumentace, konkrétně do výkresů, 

znázorňujících poslední projektový návrh Spojovací komunikace SO 101 v okolí našeho domu čp. 9 

v Liberci 23 – Doubí a naší zahrady. 

Zjistil jsem, že komunikace SO 101 je posunuta ještě blíže k našemu domu čp. 9, než tomu bylo 

v projektech z r. 2016 nebo z r. 2018. Z toho je zřejmé, že na dřívější námitky a argumenty mé a 

spolumajitelů nebyl brán zřetel – byly upřednostněny vyšší zájmy územního plánu. Také jsme byli 

upozornění či zastrašováni možností vyvlastnění pozemku a zbouráni našeho domu. 

Na základě rozboru současné situace jsme se rozhodli, tj. majitelé a spolumajitelé nemovitostí 

souvisejících s domem čp. 9, že s navrhovaným řešením, týkajících našich nemovitostí, budeme souhlasit 

jen za podmínky, že investor celý soubor nemovitostí vykoupí a zaplatí námi požadovanou cenu. 

- Požadovaná cena činí 10 milionů korun českých. 

- Soubor nemovitostí v Liberci 23 – Doubí, Hellerova ul., zahrnuje dům čp.9, parc.č. 645/1 a parcely 

parc.č. 646/1, 646/2 včetně stavby, 644/4, 646/3, 646/4, 645/2, 647/1. 

- Dům čp. 9 bude zachován, tj. nebude bourán či jinak poškozován v rámci přípravy stavby 

komunikace SO 101, ani jinak při stavbě komunikace poškozen. 

- Kácení stromů zakazujeme, a to až do doby udělení stavebního povolení. 

- Do doby, než bude vydáno stavební povolení ke stavbě SO 101, budou moci současní vlastníci dům 

čp. 9 a všechny příslušné parcely používat bez omezení. 

- Na výše uvedené podmínky požadujeme sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí. 

- Smlouva o smlouvě budoucí musí zajistit, že v době vydání stavebního povolení bude sepsána kupní 

smlouva, načež kupní cena převedena do notářské úschovy (nebo na náš účet). 

Důvodem našeho stanoviska je velká změna okolí našeho domu vlivem projektu SO 101. Dům se 

stane nevhodným pro trvalé bydlení, pohodový charakter domu a zahrady bude stavbou zničen. 

Pokud bude dům zachován, pak může sloužit pro podnikatelské účely, kde hluk nevadí, a kde naopak 

blízkost hlavních komunikací bude výhodou. Dům a parcely na jižní straně domu nebudou stavbou 

významně narušeny, takže po dokončení stavby SO 101 může investor tyto nemovitosti prodat nějaké 

firmě. 

Pokud se týká kácení stromů, tak je ve Vašem řešení chyba. 
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Na straně 4 se píše, že v úseku 1,270-1,320 z důvodu zachování stávajících vzrostlých dubů trasa 

stezky povede mimo souběh s hlavní trasou. 

Tudíž je chybně napsáno na straně 11, řádek č.20 zdola, ..že na pozemku parc.č. 646/1 se uříznou 2 

duby letní (č.93,94).. 

Protože probíhá územní řízení o projektu, tak se domnívám, že pokud je stavba SO 101 tak důležitá, 

tak by naše nabídka mohla být přijata. Případně jsme ochotni vyjednávat o jiných možnostech.“ 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad se výše uvedenými námitkami zabýval a sděluje k nim 

následující: 

Většina námitek účastníků řízení Ing. Otta Havlíka, Ireny Muchové, Evy Havlíkové, Karla Muchy se týká 

majetkoprávní přípravy. Podle § 17 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích dálnice, silnice a 

místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné 

stavby. Tato stavba se zřizuje ve veřejném zájmu a dle § 184a odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) souhlas vlastníka pozemku nebo stavby žadatel nedokládá. 

Pro získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě pro požadovaný záměr je stanoven účel 

vyvlastnění zákonem, v případě dočasného záboru možnost využití zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 141 o uložení opatření pro provedení prací na sousedním 

pozemku. Otázky vyvlastňovacího řízení a případné dohody vlastníků pozemků se stavebníkem nejsou 

předmětem územního řízení. 

K námitce o výši ceny za nemovitost stavební úřad uvádí, že dle informací od investora, byla vlastníkům 

nabídnuta cena se kterou nesouhlasí, výše částky odkupu závisí na rozhodnutí zastupitelstva kraje. 

Náhrada za nemovitost pak by měla být projednávána v samostatném řízení, stavební úřad není příslušný 

k rozhodovaní ve věcech majetkoprávních.  

Účastníci řízení požadují, aby dům č.p 9 byl zachován, tj. nebude bourán či jinak poškozován v rámci 

přípravy stavby komunikace SO 101, ani jinak při stavbě komunikace poškozen. Stavební úřad nemůže 

předjímat jak budoucí vlastník s nemovitostí naloží.  

Řešení dohody o možnosti užívání objektu bývalým vlastníkem do doby vydání stavebního povolení není 

v kompetencí stavebního úřadu. 

K námitce ohledně zachování stávajících vzrostlých dubů na pozemku parc.č. 646/1 v katastrálním území 

Doubí u Liberce stavební úřad uvádí, že v popisu objektu (SO 130 Stezka pro pěší a cyklisty) se vyskytla 

chyba, i přes to, že v úseku km 1,270 - 1,320 trasa stezky povede mimo souběh s hlavní trasou, vzrostlé 

duby nebude možné zachovat, vzhledem k narušení kořenového systému stromů při demolici garáže, 

která se nachází na pozemku parc.č. 646/1 v katastrálním území Doubí u Liberce. 

 

- Eva Suková, bytem Čapkova 360 464 01 Frýdlant, námitky podané dne 13.12.2021 v plném znění: 

„Obracím se na Vás s připomínkami k zahájení územního řízení, týkajícího se napojení průmyslové zóny 

Jih v Liberci na silnici I/35. 

V dané lokalitě jsem vlastníkem pozemku 644/1 a 644/2 katastrální území Doubí – Liberec. 

Po nahlédnutí do mapy na Magistrátu města dne 8.12.2021 jsem zjistila, že se toto řízení a následná 

plánovaná výstavba těchto pozemků bezvýhradně týká. 

Vzhledem k tomu, že mě dosud nikdo v této záležitosti ze strany investora Krajské správy silnic 

Libereckého kraje nebo jejích zastupující společnosti Valbek nekontaktoval, nesouhlasím s tímto 

rozhodnutím a se zahájením prací na těchto pozemcích (kacení stromů, stavební úpravy apod.) bez 

předchozího jednání a domluvě se mnou. S pozdravem a přáním pěkného dne Suková Eva.“ 

Magistrát města Liberec, stavební úřad k výše uvedené námitce uvádí následující: 

Námitky účastníka řízení paní Evy Sukové se týkají majetkoprávní přípravy. Podle § 17 zákona č.13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství 

a stavby související jsou veřejně prospěšné stavby. Tato stavba se zřizuje ve veřejném zájmu a dle § 184a 

odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) souhlas vlastníka 

pozemku nebo stavby žadatel nedokládá. Pro získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě pro 

požadovaný záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem, v případě dočasného záboru možnost využití 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 141 o uložení opatření 

pro provedení prací na sousedním pozemku. Otázky vyvlastňovacího řízení a případné dohody vlastníků 

pozemků se stavebníkem nejsou předmětem územního řízení.  
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Paní Suková jako účastník řízení a vlastník pozemků parc.č. 644/1 a 644/2 v katastrálním území Doubí u 

Liberce nesouhlasila se stavbou z důvodu, že s ní nebylo jednáno i přes to, že se ji předmětná stavba 

bezvýhradně týká. 

Vzhledem k tomu že v průběhu přípravy území došlo ke změně majetkových vztahů, původní vlastník 

měl za povinnost informovat kupujícího o všech skutečnostech, které se nemovitosti dotýkají nebo ji 

nějakým způsobem zatěžují. Dle vyjádření zástupce stavebníka uváděné pozemky jsou plně zasaženy 

stavbou a po vydání územního rozhodnutí vlastník pozemků bude obeslán Krajským úřadem s návrhem 

kupní smlouvy. 

Účastník řízení byl kontaktován zástupcem stavebníka a prostřednictvím e-mailu byl dán jeho souhlas 

s připravovaným územním rozhodnutím (souhlas je součástí dokladové části).   

 

- Jan Vočko, bytem Včelničná 554 198 00 Praha 9, námitky podané dne 13.01.2021 v plném znění: 

„Za spolumajitele a majitele dotčených pozemků 611/1, 612/1, 643/1, 643/3 k.ú. Doubí okr. Liberec ke 

stavbě: Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35, (dále jen stavba) uvádím, že s takto 

navrženou stavbu k územnímu řízením nesouhlasím z následujících důvodů: 

1. Stavba zabrání v řádném přístupu na hlavní pozemek č.parc.611/1 z jediné přístupové komunikace 

z pozemku č.parc.643/1 a 643/3 při ul. Obilná. 

Protože toto uvedený projekt neřeší požaduji, aby v projektové dokumentaci, v územním řízení a 

při realizaci stavby byl navržen z plánované komunikace řádný sjezd tak, aby umožňoval 

obousměrný sjezd a výjezd pro nákladní dopravu a zemědělskou techniku z uvedeného pozemku na 

novou komunikaci. 

2. Na pozemku č.parc.611/1 je umístěna retenční nádrž s příjezdovou komunikací. Prosím o 

vysvětlení pro jaké území je nádrž určena a proč je umístěna na našem pozemku. Požaduji její 

posunutí mimo pozemek parc.611/1. 

3. Po zapracování uvedených připomínek mi prosím předložte dokumentaci a potom Vám vydám 

stanovisko.  

V Praze dne: 12.01.2022. Za spolumajitele a majitele dotčených pozemků č.parc. 611/1, 612/1, 643/1, 

643/3 k.ú. Doubí okr. Liberec: Jan Vočko.“ 

Magistrát města Liberec, stavební úřad se výše uvedenými námitkami zabýval a k podaným námitkám 

uvádí následující: 

V námitce pod bodem 1. účastník řízení uvádí, že stavba zabrání v řádném přístupu na hlavní pozemek 

parc.č. 611/1 v katastrálním území Doubí u Liberce a požaduje, aby byl zřízený řádný sjezd tak, aby 

umožňoval obousměrný sjezd a výjezd pro nákladní dopravu a zemědělskou techniku z uvedeného 

pozemku na novou komunikaci. Dle předložené projektové dokumentace stavebnímu úřadu, je zřejmě, že 

na pozemek parc.č. 611/1 v katastrálním území Doubí u Liberce z nové komunikace budou zřízené dva 

sjezdy, jeden v km 1,090 šířky 4,00 m a druhý sjezd v km 1,230 šířky 6,00 m, který je dimenzován na 

obousměrný provoz, tedy uvedený v bodu 1 požadavek je zřejmě bezpředmětný. 

V námitce uvedené pod bodem 2. účastník řízení požaduje posunutí retenční nádrže mimo pozemek 

parc.č. 611/1 v katastrálním území Doubí u Liberce a žádá o vysvětlení pro jaké území je nádrž určena.  

Retenční nádrž bude sloužit k odvodnění zpevněných ploch a bude umístěna na pozemky parc. č. 639, 

640, 641 a 642 v katastrálním území Doubí u Liberce. Na pozemku parc. č. 611/1 v katastrálním území 

Doubí u Liberce bude umístěna pouze část sjezdu k retenční nádrži, který se napojuje na sjezd v km 

1,230, sjezd bude společný pro retenční nádrž i pro pozemek parc. č. 611/1 v katastrálním území Doubí u 

Liberce. Vzhledem ke strmému svahu na pozemcích parc. č. 640 a 642 v katastrálním území Doubí u 

Liberce a možnosti dosažení potřebného objemu retence další posunutí retenční nádrže není možné. 

Na základě poskytnutých informací v bodě 1 a 2 je zřejmé, že požadavkům pana Vočka bylo vyhověno a 

nejsou nutné žádné úpravy projektové dokumentace. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

Toto 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 

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

nevyměřuje. 

Příloha: ověřená dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

počet listů: 31                                                                   počet příloh: 1                                   počet listů příloh: 0 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

 sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

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 
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Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

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

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

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 61  Zápy 

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 

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 
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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 

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 

  

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 

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 

  

 

Ostatní účastníci – 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 

 

Na vědomí 

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

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