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460 01  Liberec 1 

 

 

 

 

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 8.12.2021 podalo 

 

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 

 

(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 

 

Souvislá údržba po opravách IS, MK - Ondříčkova, Hálkova, Heydukova, Liberec I 

- doplnění 4 ks uličních vpustí, obnova kabelové trasy veřejného osvětlení a osvětlovacích bodů 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6021 (ostatní plocha), parc. č. 6022 (ostatní plocha), parc. č. 6025 

(ostatní plocha), všechny v katastrálním území Liberec. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

Uliční vpusti - v rámci výše uvedené stavby budou provedeny 4 nové typové uliční vpusti pro 

střední zatížení s litinovou mříží a spodním odtokem – 3 v ul. Ondříčkova, 1 v ul. Heydukova. 

Vpusti budou napojeny na rekonstruovanou kanalizační stoku přípojkami PEHD 150mm SN8 

v celkové délce 16,8m, budou vybaveny sběrným košem a osazeny do podkladního betonu.  

Veřejné osvětlení – v rámci obnovy kabelové trasy budou provedeny 2 nové úseky veřejného 

osvětlení v délce 20m v ul. Hálkova a 73m v ul. Heydukova, kde budou přemístěny dvě lampy 

veřejného osvětlení výšky 6-7m na opačnou stranu komunikace – 1x v křižovatce ulic Hálkova-

Heydukova, 1x v ul. Heydukova. Rušené části kabelových tras budou odstraněny. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

Uliční vpusti – pozemky p.č. 6022 a 6025, oba v k.ú. Liberec. 

Veřejné osvětlení – pozemky p.č. 6021 a 6022, oba v k.ú. Liberec. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

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

sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 6021, parc. č. 6022, parc. č. 6025, 

všechny v katastrálním území Liberec. 

3. V projektové 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 projektové dokumentaci vyššího stupně. 

4. Podzemní vedení v prostoru staveniště musí být na písemné požádání polohově a výškově vytýčena 

správci těchto zařízení.  Před zásypem položených zařízení budou pozváni správci těchto zařízení ke 

kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí správce zařízení zápisem do stavebního deníku. 

5. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou 

být zemními pracemi poškozena, se musí náležitě zajistit. 

6. V případě poškození jakéhokoliv podzemního zařízení či povrchové stavby, je navrhovatel povinen 

toto ohlásit ihned příslušnému správci a zachovat se podle jeho pokynů. 

7. Po dobu výstavby musí být udržována čistota a pořádek v okolí stavby a nesmí být ohrožena 

bezpečnost chodců a silniční dopravy. 

8. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů, bude zajištěn přístup na sousední pozemky. 

9. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vchodům a 

vjezdům na sousední pozemky.  

10. Naruší-li se při zemních pracích existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho 

řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu výkopových prací. 

11. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění, které upravují pravidla v případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu 

provádění zemních a výkopových prací. 

12. Budou splněny podmínky MML odboru dopravy ze dne 1.3.2021 č.j. MML037979/21-OD/Ap/9 CJ 

MML 045363/21: 
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1. Musí být splněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, včetně jejího komentáře, a ČSN 73 6110 (Z.1) 

Projektování místních komunikací (2010). 

2. Pokud se týká dopravního značení řešené stavby, bude toto řešeno v samostatném řízení, podle ust. § 

77 odst. 6 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“). U shora označeného 

silničního správního úřadu musí být podána žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. Po předchozím projednání s Policií ČR silniční správní úřad může vydat stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy. Žádost je nutno 

podat v předstihu min. 3 měsíce před zahájením užívání stavby. 

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

místních komunikací, musí zhotovitel podat v předstihu 30 dní u shora označeného silničního 

správního úřadu podat žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 

3 zákona o pozemních komunikacích). Součástí povolení uzavírky provozu bude i stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

4. Pro možnost umístění zařízení staveniště či umístění kontejneru na místní komunikaci je potřeba podat 

u shora označeného silničního správního úřadu v předstihu 30 dní žádost o povolení zvláštního užívání 

komunikace, a to v souladu s ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 2. zákona o pozemních 

komunikacích. Silniční správní úřad upozorňuje, že i chodník je místní komunikací. 

13. Budou splněny podmínky: 

 SČVK a.s. ze dne 17.2.2021 zn. SCVKZAD92301 

 GasNet Služby s.r.o. ze dne 4.2.2021 zn. 5002299165 

 CETIN a.s. ze dne 25.1.2021 č.j. 524627/21 

 ČEZ Distribuce a.s. ze dne 4.2.2021 č.j. 001112940379 LB/61/21/OP 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.12.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

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, 

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 posoudil soulad záměru stavby s vydanou 

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

ustanovení. 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.  

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

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

bránily povolení záměru. 

Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  - technická infrastruktura místního významu 

je přípustná ve všech plochách územního plánu.  

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. 
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

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

Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Statutární město Liberec 

  

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

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

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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

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

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

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2804/1, 2738, 2739, 2809/4, 2765/3, 2767/1, 2767/2, 2799, 2798, 2796, 2763 v katastrálním 

území Liberec 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 730 a č.p. 911 

 

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. 

 

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

 dokladů o vlastnictví 

 souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 5.3.2021 zn. 016611/21 

 sdělení KÚLK odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 1.6.2021 č.j. KULK 

31766/2021 

 závazného stanoviska KHS LK ze dne 18.2.2021 č.j. KHSLB 01137/2021 

 souhlasného závazného stanoviska HZS LK ze dne 15.2.2021 č.j. HSLI-215-2/KŘ-P-PRE-2021 

 vyjádření správců podzemních sítí a zařízení 

 

Poučení účastníků: 

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

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

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

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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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 rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 
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Poplatek: 

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

nevyměřuje. 

 

 

Příloha: 

počet stran:6     počet příloh:1     počet svazků:1 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

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

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

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2804/1, 2738, 2739, 2809/4, 2765/3, 2767/1, 2767/2, 2799, 2798, 2796, 2763 v katastrálním 

území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 730 a č.p. 911 

 

 

 

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 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 
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