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Liberec, dne 13.1.2015

STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1
Liberec I-Staré MČsto
460 01 Liberec 1

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková þást :
Magistrát mČsta Liberec, odbor stavební úĜad, jako správní úĜad pĜíslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úĜad pĜíslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
Ĝízení pĜezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
28.8.2014 podalo
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, IýO 00262978, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec IStaré MČsto, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, Americká þ.p. 890, 460 10 Liberec 10
(dále jen "stavebník"), a na základČ tohoto pĜezkoumání :
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení

na stavbu :
Sluneþná - oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace
SO 101 - ZpevnČné plochy
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. þ. 1878/3, 5340/3, 5976/1, 6110, 6111, 6113/1, 6114
v katastrálním území Liberec.
Stavba obsahuje :
SO 101 - ZpevnČné plochy
 PĜedmČtem stavebních úprav budou komunikace ulic Sluneþná, Venušina, Opatovská a þást ulice
Luþní.
 Ulice Sluneþná bude upravovaná v délce 329,90 m, zaþátek úseku bude pĜed kĜižovatkou s ulicí
Zeyerova, konec v místČ napojení s ulicí Luþní, zaþátek úseku ke kĜižovatce s ulicí Luþní bude
provedena úprava vozovky mezi obrubami v šíĜce 6,10 m, od této kĜižovatky do konce úseku
bude upravovaná šíĜka komunikace 5,0 m, 3,0 m vozovka a 2,0 m odstavný pruh oddČlený od
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vozovky vodorovným dopravním znaþením, pravostranný chodník bude upravován v celé délce,
levostranný k þp. 391, kde bude ukonþen.
V km 0,091 ulice Sluneþná bude provedena ochrana koĜenové zóny vzrostlého buku rostoucího
na pozemku parc. þ. 5341/1 v katastrálním území Liberec.
Ulice Luþní bude upravovaná v délce 169,90 m, zaþátek bude v kĜižovatce s ulicí Sluneþná,
konec u domu þ.p. 1009, úsek km 0,000 - km 0,045 bude šíĜka vozovky 4,0 m, po obou stranách
odstavné pruhy 2,0 m, u stávajícího chodníku po pravé stranČ bude opraven povrch chodníku,
úsek km 0,045 - 0,169 87 bude upravován povrch vozovky ve stávajících pomČrech
s oboustrannými zelenými pásy.
Ulice Venušina bude upravovaná v délce 143,00 m, od kĜižovatky s ulicí Luþní do konce ulice u
þp. 524, zaþátek úseku po kĜižovatku se Sluneþnou ulicí budou zachovány stávající šíĜkové
pomČry - bude opravena vozovka s oboustrannými zelenými pásy, druhý úsek od kĜižovatky se
Sluneþnou ulicí do konce úpravy bude zĜízena vozovka šíĜky 3,0 m, vodorovným dopravním
znaþením bude oddČlen odstavný pruh šíĜky 2,0 m, po levé stranČ chodník šíĜky 1,50 m bude
opatĜen povrchem z betonové dlažby "60".
Ulice Opatovská bude stavebnČ upravovaná v délce 129,0 m od kĜižovatky s ulicí Opatovskou
ukonþena v ulici Sluneþná, kde bude zĜízen zpomalovací prvek - vyvýšená kĜižovatky z kamenné
dlažby drobné. Vozovka této ulice bude v prvním úseku do km 0,060 upravena v šíĜce 4,00 m,
zbytek úseku v šíĜce 3,00 m.
Takto upravené budou ještČ kĜižovatky, Sluneþná x Luþní a Venušina x Sluneþná, to znamená, že
budou zĜízeny zpomalovací prvky - vyvýšená kĜižovatka z kamenné dlažby drobné.
Živiþné konstrukce vozovek - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70 tl. 40 mm,
spojovací postĜik SPE 0,30 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL S16 tl. 70 mm,
štČrkodrĢ ŠD 2 x tl. 150 mm, chodníky budou celkové konstrukce tl. 250 mm s povrchem
betonová dlažba DL 60 mm, pĜejezdné chodníky v celkové tl. 420 mm s povrchem betonová
dlažba DL tl. 80 mm.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. ZbynČk Nýdrle,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, byla ovČĜena ve stavebním Ĝízení; pĜípadné zmČny
stavby nesmí být provedeny bez pĜedchozího povolení speciálního stavebního úĜadu.
2. Stavebník zajistí vytyþení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávnČným.
3. PĜi provádČní stavby je nutno dodržovat pĜedpisy týkající se bezpeþnosti práce a technických
zaĜízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. PĜi stavbČ budou dodržena ustanovení vyhlášky þ. 268/2009 Sb., v platném znČní, která upravuje
technické požadavky na provádČní staveb, a pĜíslušné technické normy.
5. ProvádČním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo
vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání pĜíslušných dohod a náhrady škod je povinen provádČt
stavebník.
6. PĜed zahájením výkopových prací musí stavebník provést pĜíslušná zajištČní proti úrazĤm tĜetích
osob a uzavĜít dohody se všemi správci pĜíslušných podzemních vedení a zaĜízení.
7. StaveništČ, staveništní zaĜízení a oplocení stavenišĢ, která jsou zcela nebo z þásti umístČna na
veĜejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpeþit a výraznČ oznaþit podle platných
právních pĜedpisĤ a závazných þástí ýSN. Za snížené viditelnosti náležitČ osvČtlit a opatĜit
výstražnými svČtly.
8. Podzemní vedení, jejichž poškození mĤže ohrozit bezpeþnost pĜi zemních pracích, nebo která
mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitČ zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno
provádČt se zvýšenou opatrností a pouze ruþnČ.
9. V prĤbČhu provádČní stavby musí být splnČny všechny pĜedpisy týkající se ochrany životního
prostĜedí. Zejména musí být dodrženy pĜedpisy o likvidaci odpadĤ, zneþišĢování ovzduší a
hygienické pĜedpisy o ochranČ okolí stavby pĜed nadmČrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina
vnČjšího hluku nesmí v dobČ od 22.00 do 06.00 hodin pĜekroþit 40 dB.
10. Stavba musí být opatĜena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem
dokonþení stavby.
11. Na stavbČ musí být veden stavební deník.
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12. Naruší-li se bČhem stavby existující odvodĖovací systém, musí se bezodkladnČ provést jeho Ĝádné
propojení, popĜ. pĜeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v prĤbČhu stavebních prací na
novČ budované stavbČ.
13. Výkopy a skládky na veĜejných plochách a komunikacích nesmí omezovat pĜístup ke vchodĤm a
vjezdĤm na sousední pozemky.
14. PĜi realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornČní a musí být dodrženy
podmínky uvedené v tČchto stanoviscích a vyjádĜeních :
A/ Magistrátu mČsta Liberec, odboru životního prostĜedí uvedené v souhrnném vyjádĜení ze dne
6.11.2014, zn.: MML/ZP/Pi/203751/14 a ze dne 25.6.2014, zn.: MML/ZP/Pi/102312/4
Z hlediska ochrany pĜírody a krajiny
- Ochrana koĜenové zóny vzrostlého buku rostoucího na pozemku p.þ. 5341/1 v k.ú. Liberec bude
provedena dle pĜedloženého projektu SO 101 – zpevnČné plochy, situace (ochránČní koĜenového
systému v km 0,091).
B/ Magistrátu mČsta Liberec, odboru dopravy uvedené v souhlasu ze dne 20.6.2014, þ.j. :
MML112481/14-OD/Bb
• Úprava dopravního znaþení bude Ĝešena v samostatném Ĝízení.
• PĜed uvedením stavby do provozu (event. PĜed vydáním kolaudaþního souhlasu) bude odbor
dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby.
C/ ýEZ Distribuce, a.s. uvedené v souhlasu s þinností a umístČním stavby v ochranném pásmu ze dne
27.05.2014, zn.:LB/306/14/OP
• budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedeni a distribuþních
transformaþních stanic (viz pĜíloha),
• platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení pĜíslušných norem ýSN EN 50 110-1, PNE
330000-6, ýSN 73 6005, ýSN EN 50 341-1,2, ýSN EN 50341-3-19, PNE 33 3302, PNE 33 3301
PNE 34 1050, ýSN 33 20 00-5-52, ýSN EN 50423-1 a všech dále uvedených podmínek,
• výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4
kV. VN 10 kV a distribuþní transformaþní stanice 10 / 0,4 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.
bude provedena dle pĜedložené projektové dokumentace þ. 25 - 14 z 05 / 2014, kterou zpracovala
projektová kanceláĜ Nýdrle,
• konstrukþní vrstvy opravované komunikace a chodníku nesmí zasahovat do krytí podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.
• umístČní obrub komunikace a chodníku (soubČh) požadujeme provést ve vzdálenosti min- 0,30 m
od stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ýEZ
Distribuce, a.s.,
• umístČní dopravních znaþek požadujeme provést ve vzdálenosti min. 0,30 rn od stávajícího
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.,
• zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové veden i NN 0,4 kV a VN 10 kV a
distribuþní transformaþní stanice 10 / 0\4 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.,
• výška kryti podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a 10 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.
bude zachována - viz PNE 34 1050,
• podélné uloženi podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku
• ýEZ Distribuce, a.s. musí být zachováno mimo komunikaci v chodníku v souladu s PNE 34 1050
a ýSN 73 6005,
• pĜed pokládkou nového krytu komunikace a chodníku v místČ styku s podzemním kabelovým
vedením NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s. bude zamČstnanci ýDS, s.r.o.
oblasti Liberec pĜekontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení
NN 0.4 kV a VN 10 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s. se zápisem do montážního deníku stavby,
• zemními pracemi pro výše uvedenou stavbu nesmí dojit k navyšování a snižování stávajícího
terénu v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0.4 kV a VN 10 kV v majetku
ýEZ Distribuce, a.s.,
• v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0.4 kV a VN 10 kV a
distribuþní transformaþní stanice 10/ 0,4 kV LB_4290 v majetku ýEZ Distribuce, a.s. nesmí být
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál,
• pĜed realizací stavby požádá její dodavatel o vytýþení stávajícího podzemního kabelového vedení
NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.,
• podmínkou pro zahájení uvedené þinnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci
elektrického zaĜízení umístČného v zájmovém území,

ý.j. CJ MML 007439/15

str. 4

podzemní vedení je zakázáno pĜejíždČt mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t,
výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedeni budou provádČny ruþnČ s nejvČtší
opatrností,
• veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zaĜízeni budou provádČny s nejvČtší opatrnosti
za dodržení podmínek bezpeþností práce v blízkosti elektrického vedení dle ýSN EN 50 110-1 a
PNE 330000-6,
• bude zajištČn trvalý pĜístup k zaĜízení ýEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu - hlavnČ do
DTS LB_4290,
• pracovníci provádČjící práce budou prokazatelnČ pouþeni o nebezpeþí, které hrozí pĜi nedodržení
bezpeþnostních pĜedpisĤ,
• zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnČni zaĜízeni distribuþní soustavy, pĜi pĜípadném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodlenČ ohlásit na poruchovou linku 840 850 860,
• ýEZ Distribuce, a.s. nepĜevezme žádnou zodpovČdnost za pĜípadné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zaĜízení za nepĜedvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
• zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
• provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
• provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto
zaĜízením,
• vysazovat trvalé porosty a pĜejíždČt vedení tČžkými mechanizmy.
• Dodavatel prací musí pĜed zahájením prací zajistit vytýþení podzemního zaĜízení a prokazatelnČ
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provádČny ruþnČ.
• V pĜípadČ provedení sond (ruþnČ) mĤže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
• Zemní práce musí být provádČny v souladu s ýSN 73 6133 Návrh a provádČní zemního tČlesa
pozemních komunikací a pĜi zemních pracích musí být dodrženo NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.
• Místa kĜížení a soubČhy ostatních zaĜízení se zaĜízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ýSN 73 6005, ýSN EN 50 341-1,2, ýSN EN 50341-3, ýSN EN 50423-1,
ýSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
• Dodavatel prací musí oznámit pĜíslušnému provozovateli distribuþní soustavy zahájení prací
minimálnČ 3 pracovní dny pĜedem.
• PĜi potĜebČ pĜejíždČní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je tĜeba po dohodČ s
provozovatelem provést dodateþnou ochranu proti mechanickému poškození.
• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napČtím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu ĜádnČ vyvČšeny, chránČny proti poškození a oznaþeny výstražnou tabulkou dle
ýSN ISO 3864.
• PĜed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádČjící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuþní
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
• PĜi záhozu musí být zemina pod kabely ĜádnČ udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
• Bez pĜedchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
• Každé poškození zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy musí být okamžitČ nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ýEZ, spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu.
• Ukonþení stavby musí být neprodlené ohlášeno pĜíslušnému provoznímu útvaru.
• Po dokonþení stavby provozovatel distribuþní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodĤ, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy. PĜípadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaĜízení
•
•
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nebude provozovatel distribuþní soustavy provádČt na výjimku z ochranného pásma nebo na
základČ souhlasu s þinností v tomto pásmu.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
• zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
• provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
• provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto
zaĜízením.
• provádČt výkopové práce ohrožující zaústČní podzemních vedení vysokého a nízkého napČtí nebo
stabilitu stavební þásti el. stanice (viz. podmínky pro þinnosti v ochranných pásmech
podzemního vedení),
• skladovat þi umisĢovat pĜedmČty bránící pĜístupu do elektrické stanice nebo k rozvadČþĤm
vysokého nebo nízkého napČtí,
• umisĢovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
• zĜizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
D/ RWE Distribuþní služby, s.r.o. uvedené ve stanovisku ze dne 10.06.2014, zn. : 5000957179
• Po odstranČní konstrukce vozovky v úrovni zemní plánČ požadujeme chránit plynovodní pĜípojky
a plynovody umístČné ve vozovce pĜed mechanickým poškozením pĜi pojíždČní betonovými
panely, popĜ. ocelovými plechy o tloušĢce min. 3 cm.
• Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporuþujeme
provést ze zámkové dlažby.
• Dopravní znaþení musí být umístČno od stávajícího plynárenského zaĜízení v minimální
vzdálenosti 1 m.
• Pokud pĜi rekonstrukci komunikace bude zjištČno, že nČkteré plynovody nebo pĜípojky budou mít
vĤþi nové niveletČ krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést pĜeložku tČchto plynárenských
zaĜízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se
zákonem þ. 458/2000 Sb., v platném znČní jako pĜeložka plynárenského zaĜízení na náklady
investora.
• PĜi vysazování stromĤ a okrasných dĜevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského
zaĜízení vzdálenost minimálnČ 2 metry na obČ strany od osy plynovodu.
• Stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení je možné realizovat pouze pĜi
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku, nebudou-li tylo podmínky dodrženy, budou
stavební þinnosti, popĜ. úpravy terénu provádČné v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení
považovány dle § 68 odst. 6 zákona þ. 670/2004 Sb., kterým se mČní zákon þ. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, za þinnost bez našeho
pĜedchozího souhlasu, pĜi každé zmČnČ projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této zmČnČ,
• pĜed zahájením stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenských zaĜízení bude provedeno
vytyþení plynárenského zaĜízení, vytyþení provede pĜíslušná provozní oblast (viz. kontaktní list),
žádost o vytyþení bude podána minimálnČ 7 dní pĜed požadovaným vytyþením, pĜi žádosti uvede
žadatel naši znaþku (þíslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, bez vytýþení a pĜesného
urþení uloženi plynárenského zaĜízeni nesmí být stavební þinnosti zahájeny, vytýþeni
plynárenského zaĜízení považujeme za zahájení stavební þinnosti v ochranném pásmu
plynárenského zaĜízení, o povedeném vytyþení bude sepsán protokol,
• bude dodržena ýSN 736005, ýSN 703050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon þ. 458/2000 Sb.
(energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisu, pĜípadnČ další pĜedpisy související s uvedenou
stavbou,
• pracovníci provádČjící stavební þinnosti budou prokazatelnČ seznámení s polohou plynárenského
zaĜízení, rozsahem ochranného pásma a tČmito podmínkami,
• pĜi provádČní stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení je investor povinen
uþinit taková opatĜeni, aby nedošlo k poškození plynárenského zaĜízení nebo ovlivnČní jeho
bezpeþnosti a spolehlivosti provozu, nebude použito nevhodného náĜadí, zemina bude tČžena
pouze ruþnČ bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náĜadí,
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odkryté plynárenské zaĜízení bude v prĤbČhu nebo pĜi pĜerušení stavební þinnosti ĜádnČ
zabezpeþeno proti jeho poškození,
• v pĜípadČ použití bezvýkopových technologií (napĜ. protlaku) bude pĜed zahájením stavební
þinnosti provedeno obnažení plynárenského zaĜízení v místČ kĜížení,
• neprodlenČ oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zaĜízení (vþ. izolace,
signalizaþního vodiþe, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
• pĜed pĜevedením zasypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební þinnosti v ochranném pásmu
plynárenského zaĜízení a kontrola plynárenského zaĜízení, kontrolu provede pĜíslušná provozní
oblast (formuláĜ a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz, nebo zákaznická linka 840 11 33 55,
žádost o kontrolu bude podána minimálnČ 5 dní pĜed požadovanou kontrolou, pĜi žádosti uvede
žadatel naši znaþku (þíslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenská zaĜízení, která nebyla odhalena, o provedené kontrole bude sepsán
protokol, bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zaĜízení zasypáno, v pĜípadČ, že nebudou
dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základČ výzvy provozovatele PZ, nebo
jeho zástupce doložit prĤkaznou dokumentací o nepoškození PZ bČhem výstavby-nebo provést na
své náklady v místČ styku stavby s PZ,
• plynárenské zaĜízení bude pĜed zásypem výkopu ĜádnČ podsypáno a obsypáno tČženým pískem,
zhutnČna a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ýSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04,
• neprodlenČ po skonþení stavební þinnosti budou ĜádnČ osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zaĜízení,
• poklopy uzávČrĤ a ostatních armatur na plynárenském zaĜízení vþ. hlavních uzávČrĤ plynu (HUP)
na odbČrném plynovém zaĜízení udržovat stále pĜístupné a funkþní po celou dobu trvání stavební
þinnosti,
• pĜípadné zĜizování staveništČ, skladování materiálĤ, stavebních strojĤ apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zaĜízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
• bude zachovaná hloubka uložení plynárenského zaĜízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
• pĜi použití nákladních vozidel, stavebních strojĤ a mechanismĤ zabezpeþit pĜípadný pĜejezd pĜes
plynárenské zaĜízení uložením panelĤ v místČ pĜejezdu plynárenského zaĜízení.
E/ Severoþeských vodovodĤ a kanalizací, a.s. uvedené ve vyjádĜení ze dne 29.5.2014, zn. :
O14610069821/OTPCLI/Dl
• Požadujeme koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodohospodáĜského zaĜízení ve správČ
spoleþnosti Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s.
• DešĢové a povrchové vody budou z komunikací svedeny pĜíþným a podélným spádem svedeny
podle stávajícího stavu do nových i stávajících uliþních vpustí.
F/ Telefónica Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádĜení o existenci sítČ elektronických komunikací
(SEK) ze dne 18.2.2014, þ.j. : 534052/14 a podmínky uvedené ve vyjádĜení k PD ze dne 11.6.2014, þ.j.:
POS 561/14
1) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen bez zbyteþného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho zámČr, pro který podal shora oznaþenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, nejpozdČji však pĜed poþátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat spoleþnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, pĜípadnČ k pĜeložení SEK, a to v
pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostĜednictvím zamČstnance spoleþnosti Telefónica povČĜeného
ochranou sítČ - Petr Ježek, tel.: 602 413 278, c-mail: jezek.petr@o2.com (dále jen POS).
2) PĜeložení SEK zajistí její vlastník, spoleþnost Telefónica, stavebník, který vyvolal pĜekládku SEK
je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ povinen uhradit spoleþnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotþeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického Ĝešení.
3) Pro úþely pĜeložení SEK je stavebník povinen uzavĜít se spoleþností Telefónica Smlouvu o
realizaci pĜekládky SEK.
4) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádĜení uvedené skuteþnosti je stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba povinen Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spoleþnosti
Telefónica, které jsou nedílnou souþástí tohoto vyjádĜení.
•
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5) Spoleþnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urþené a vyznaþené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
6) Žadateli pĜevzetím tohoto vyjádĜení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k
úþelu, pro který mu byla tato poskytnuta, žadatel není oprávnČn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiĜovat, pronajímat, pĤjþovat þi jinak užívat bez souhlasu spoleþnosti
Telefónica. V pĜípadČ porušení tČchto povinností vznikne žadateli odpovČdnost vyplývající z
platných právních pĜedpisĤ, zejména pĜedpisĤ práva autorského.
7) Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica CR, a.s.
I. Obecná ustanovení
a) Stavebník, nebojím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv þinností,
zejména stavebních nebo jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování staveb, Ĝídit se
platnými právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uþinit veškerá opatĜení
nezbytná k lomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítČ elektronických komunikací ve
vlastnictví spoleþnosti Telefónica a je výslovnČ srozumČn s tím, že SEK jsou souþástí veĜejné
komunikaþní sítČ, jsou zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy.
b) PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
pĜístupu k SEK. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se SEK je povinen Ĝídit se platnými
právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. PĜi jakékoliv þinnosti ve vzdálenosti
menší než 1,5 m od krajního vedení vyznaþené trasy podzemního vedení SEK (dále jen
PVSEK) nesmí používat mechanizaþních prostĜedkĤ a nevhodného náĜadí.
c) Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby,
založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica je stavebník, nebo
jím povČĜená tĜetí osoba, odpovČdný za veškeré náklady a škody, které spoleþnosti Telefónica
vzniknou porušením jeho povinnosti.
d) V pĜípadČ, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádĜení, nelze
toto vyjádĜení použít jako podklad pro vytyþení a je tĜeba požádat o vydání nového vyjádĜení.
e) Bude-li žadatel na spoleþnosti Telefónica požadovat, aby se jako úþastník správního Ĝízení,
pro jehož úþely bylo toto vyjádĜení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto vyjádĜení vydáno, je povinen
kontaktovat POS.
II. Souþinnost stavebníka pĜi þinnostech v blízkosti SEK
a) Zapoþetí þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit POS, oznámení
bude obsahovat þíslo vyjádĜení, k nČmuž se vztahují tyto podmínky.
b) PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv jiné þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, povinen zajistit vyznaþení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace, s
vyznaþenou trasou PVSEK prokazatelnČ seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly
þinnosti provádČt.
c) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tĜetí osobu, jež bude
provádČt zemní práce, aby zjistila nebo ovČĜila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pĜíþnými
sondami, a je srozumČn s tím, že možná odchylka uložení stĜedu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, þiní +/- 30 cm mezi skuteþným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
d) PĜi provádČní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového uspoĜádání
PVSEK, odkryté PVSEK je stavebník, nebojím povČĜená tĜetí osoba, povinen zabezpeþit proti
provČšení, poškození a odcizení.
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e) PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteþností je stavebník,
nebojím povČĜená tĜetí osoba, povinen bez zbyteþného odkladu pĜerušit práce a zjištČní rozporu
oznámit POS. V pĜerušených pracích lze pokraþovat teprve poté, co od POS prokazatelnČ obdržel
souhlas k pokraþování v pracích.
f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemČ do budovy, rozvádČþe, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupĤ nadzemního vedení
SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádČt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních pĜedpisĤ, technických a odborných norem, správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupĤ.
g) PĜi provádČní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba pĜed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnČn provést
až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas POS.
h) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti Telefónica.
i) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVSEK mimo vozovku pĜejíždČt
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ĜádnČ zabezpeþí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen projednat s POS
zpĤsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PĜi pĜepravČ vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
j) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK (vþetnČ ochranného
pásma) jakkoliv mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mČnit rozsah a konstrukci
zpevnČných ploch (napĜ. komunikací, parkovišĢ, vjezdĤ aj.).
k) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové plochy zĜizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby þinnosti na/v manipulaþních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
l) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prĤbČhu stavby, a to ve
všech pĜípadech, kdy by i nad rámec tČchto Všeobecných podmínek ochrany SEK spoleþnosti
Telefónica mohlo dojít ke stĜetu stavby se SEK.
m) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemísĢovat a odstraĖovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
n) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s pĜípadnČ odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skĜíní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami þi jakýmkoliv jiným zaĜízením SEK.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, že technologická rezerva
pĜedstavuje nČkolik desítek metrĤ kabelu stoþeného do kruhu a ochranou optické spojky je skĜíĖ
o hranČ cca l m.
o) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození þi krádež SEK neprodlenČ
od okamžiku zjištČní takové skuteþnosti, oznámit POS nebo poruchové službČ spoleþnosti
Telefónica, telefonní þíslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní þíslo 241 400 500.
III.

Práce v objektech a odstraĖování objektĤ
a) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜed zahájením jakýchkoliv prací
v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelnČ kontaktovat
POS a zajistit u spoleþnosti Telefónica bezpeþné odpojení SEK.
b) PĜi provádČní þinností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím povČĜená tĜetí osoba,
povinen v souladu s právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ
doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo
jiné prĤzkum vnČjších i vnitĜních vedení SEK na omítce i pod ní.
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IV. Souþinnost stavebníka pĜi pĜípravČ stavby
a) Pokud by þinností stavebníka, nebojím povČĜené tĜetí osoby, k níž je tĜeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního pĜedpisu, mohlo dojít k ohrožení þi omezení SEK, je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen kontaktovat POS a pĜedložit zakreslení SEK do pĜíslušné
dokumentace stavby (projektové, realizaþní, koordinaþní atp.).
b) V pĜípadČ, že pro þinnosti stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, není tĜeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního pĜedpisu, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen pĜedložit zakreslení trasy SEK i s pĜíslušnými kótami do zjednodušené dokumentace
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotþení SEK.
c) PĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky vedení a zaĜízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlakĤ a tramvají, nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci
povolení stavby, rekonstrukce þi pĜeložky vedení a zaĜízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlakĤ a tramvají, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen provést
výpoþet rušivých vlivĤ, zpracovat ochranná opatĜení a pĜedat je POS. Stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn do doby, než obdrží od POS vyjádĜení k návrhu opatĜení,
zahájit þinnost, která by mohla zpĤsobit ohrožení þi poškození SEK. ZpĤsobem uvedeným v
pĜedchozí vČtČ je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen postupovat také pĜi
projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky produktovodĤ s katodovou ochranou.
d) PĜi projektování stavby, pĜi rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
spoleþnosti Telefónica a pĜekraþuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vþetnČ doþasných
objektĤ zaĜízení staveništČ (jeĜáby, konstrukce, atd.), nejpozdČji však pĜed zahájením správního
Ĝízení ve vČci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen
kontaktovat POS za úþelem projednání podmínek ochrany tČchto radiových tras. Ochranné pásmo
radiových tras v šíĜi 50m je zakresleno do situaþního výkresu. Je tvoĜeno dvČma podélnými pruhy
o šíĜi 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového zaĜízení.
e) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spoleþnosti
Telefónica je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci
povolení správního orgánu k þinnosti stavebníka, nebojím povČĜené tĜetí osoby, nejpozdČji však
pĜed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
f) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zaĜízení SEK, þi do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen realizovat taková opatĜení, aby mohla být
provádČna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevĜeného plamene a podobných
technologií.
V. KĜížení a soubČh se SEK
a) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen v místech kĜížení PVSEK se sítČmi
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat
PVSEK v zákonnými pĜedpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chrániþkami s pĜesahem
minimálnČ 0.5 m na každou stranu od hrany kĜížení. Chrániþku je povinen utČsnit a zamezit
vnikání neþistot.
b) Stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, že v pĜípadČ, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu þi vjezdu, je povinen stavbu sjezdu þi vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístČny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístČny v hloubce
menší než 1 m. V pĜípadČ, že stavebník, nebo jím povČĜená osoba, není schopen zajistit
povinnosti dle pĜedchozí vČty, je povinen kontaktovat POS.
c) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen základy (stavby, opČrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pĜípadnČ
kontaktovat POS.
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d) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasy PVSEK znepĜístupnit (napĜ.
zabetonováním).
e) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je pĜi kĜížení a soubČhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické
infrastruktury budou umístČny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo pĜi
kĜížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pĜedložit
POS a následnČ projednat zakreslení v pĜíþných Ĝezech; do pĜíþného Ĝezu zakreslit také profil
kabelové komory v pĜípadČ, kdy jsou sítČ technické infrastruktury þi stavby umístČny v blízkosti
kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m; neumísĢovat nad trasou kabelovodu v podélném
smČru sítČ technické infrastruktury; pĜedložit POS vypracovaný odborný statický posudek vþetnČ
návrhu ochrany tČlesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnČnou plochou;
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doþasnČ; projednat s POS, nejpozdČji ve fázi
projektové pĜípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni þi pod úrovní
kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré pĜípady, kdy jsou trajektorie podvrtĤ a protlakĤ ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
f) BČhem stavby musí být zajištČna taková opatĜení, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zaĜízení
(trasy kabelĤ vytýþit, prokazatelnČ seznámit pracovníky provádČjící zemní práce na prĤbČh tel.
vedení).
g) Souþástí opravy komunikací Sluneþná a Luþní bude rozšíĜení parkovacích míst podél komunikací.
RozšíĜení komunikace podél p.p.þ. 5339 je v kolizi se stávající zemní kabelovou trasou 02. Bude
provedena hloubková pĜeložka kabelové trasy a zvýšená ochrana proti poškození. Stávající trasa
sdČlovacího vedení 02 bude ruþnČ odkryta a v celé délce cca 43 m pod novou komunikací bude
provedena hloubková pĜeložka ve stávající trase. Bude provedena ochrana pomocí pĤlených
chrániþek KOPOHALF uložených v betonovém loži a v místČ dČliþky pomocí betonových žlabĤ se
zákrytem. Betonové žlaby budou použity 1m na každou stranu od dČliþky. V místČ nad dČliþkou
bude instalována rozebíratelná zámková dlažba min 1x1m. Trasa kabelu bude zachována, dojde
pouze k jejímu výškovému posunutí. BČhem stavby musí být zajištČna taková opatĜení, aby
nedošlo k poškození tel. vedení a zaĜízení (nenechávat odkryté telefonní vedení - zamezení
možnosti krádeže). PĜípadná další ochrana kabelĤ a postup prací bude urþen na místČ po
vytyþení, provedení sond a zjištČní stavu sítČ (Petr Ježek tel. 602413278).Veškeré práce spojené s
pĜeložkou a ochranou telekomunikaþního vedení budou provedeny na náklady investora stavby
na základČ objednávky. Odborné práce mĤže provádČt pouze rámcový zhotovitel spoleþnosti
Telefónica 02.
G/ UPC ýeská Republika, s.r.o. ve vyjádĜení o existenci vedení veĜejné komunikaþní sítČ (VVKS) a
všeobecné podmínky ochrany vedení veĜejné komunikaþní sítČ ze dne 21.2. 2014, zn. : E001697/14 a ze
dne 8.12.2014, zn.: 17102/Ru
• VyjádĜení je platné pouze v rámci pĜedmČtné stavby a pro dĤvod vydání vyjádĜení stanovený
žadatelem v žádosti.
• Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen bez zbyteþného odkladu vyzvat spoleþnost
UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, pĜípadnČ k pĜeložení VVKS poté, kdy
zjistil, že jeho zámČr, pro který podal shora oznaþenou žádost, je v kolizi se VVKS a nebo
zasahuje do ochranného pásma VVKS a v rámci realizace zámČru bude nutná manipulace, úprava
þi pĜeloženi VVKS, výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS pĜípadnČ
pĜeložení musí být podána nejpozdČji však pĜed poþátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se VVKS a nebo zasahuje do ochranného pásma VVKS, požádat
spoleþnost UPC o stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS nebo pĜípadnČ podmínek k
pĜeložení VVKS, a to prostĜednictvím povČĜené osoby – Jaroslav RĤžiþka, tel.: 489 111 102, email: jaroslav.ruzicka@upc.cz (dále jen POS).
• Stavebník, který vyvolal pĜekládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona 5.127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ povinen uhradit
spoleþnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou pĜekládkou dotþeného VVS, a to na

ý.j. CJ MML 007439/15

•

•

str. 11

úrovni stávajícího technického Ĝešení. PĜekládku rozvodu UPC zaĜadí stavebník do projektové
dokumentace a rozpoþtu své stavby.
Pro úþely pĜeložení VVKS dle bodu (3) tohoto VyjádĜení je stavebník povinen uzavĜít se
spoleþností UPC Dohodu o provedení vynucené pĜekládky podzemního vedeni sítČ
elektronických komunikací" a „Smlouvu o budoucí smlouvČ o zĜízení vČcného bĜemene" v
dostateþném þasovém pĜedstihu pĜed zahájením stavby (nejlépe pĜed zahájením stavebnČ
správního Ĝízení na pĜíslušném stavebním úĜadČ).
Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádĜení uvedené skuteþnosti je stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba povinen Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS spoleþnosti
UPC, které jsou nedílnou souþástí tohoto vyjádĜení.

Všeobecné podmínky ochrany VVKS spoleþnosti UPC I.,
Obecná ustanovení
• Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv þinnosti, zejména
stavebních nebo jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování staveb, Ĝídit se platnými
právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a uþinit veškerá opatĜení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození
nebo ohroženi VVKS ve vlastnictví spoleþností UPC a je výslovné srozumČn s tím že VVKS jsou
zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy.
• PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezeni
pĜístupu k VVKS. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se VVKS je povinen Ĝídit se platnými
právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. PĜi jakékoliv þinnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního
vedeni vyznaþené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší
opatrností a jen s ruþním náĜadím bez použití mechanizace.
• Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS spoleþnosti UPC je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, odpovČdný za veškeré náklady a škody, které spoleþnosti UPC vzniknou porušením jeho
povinnosti.
• V pĜípadČ, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti pĜíslušného VyjádĜení,
musí být takto neplatné VyjádĜení aktualizováno. Je tĜeba požádat o vydání nového VyjádĜení,
které bude podkladem pro následné vytýþení nebo urþení polohy VVKS.
II. Souþinnost stavebníka pĜi þinnostech v blízkosti VVKS
• Zapoþetí þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit POS (povČĜená
osoba UPC ýeská republika1 s.r.o.) a to v dostateþném þasovém pĜedstihu (alespoĖ 10 pracovních
dní pĜed zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat þíslo vyjádĜeni, k nČmuž se
vztahují tyto podmínky.
• PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv jiné þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, povinen zajistit vyznaþení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznaþenou trasou PVVKS prokazatelné seznámí všechny osoby, které budou þinnosti
provádČt. Vytýþení tras na základČ objednávky provede dle dohody firma InfoTel, s.r.o.
zastoupená p. TĜešĖákem telefon: 734526097 mail: adm_llberec@lnfotel.cz
• PĜi provádČní zemních prací v blízkosti PWKS je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového uspoĜádání
PVVKS, odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen zabezpeþit proti
provČšení, poškození a odcizení.
• PĜi zjištČni rozporu mezi vytýþením/údaji o poloze PVVKS a skuteþnosti þi pĜi jejím narušení
stavebník zastaví pracovní þinnost a neprodlenČ informuje POS, tím není dotþena trestní þi
hmotná odpovČdnost stavebníka za zpĤsobené škody. V pracích lze pokraþovat až po projednání
a schválení dalšího postupu.
• PĜi provádČni zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba pĜed zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnČn provést
až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádČjící zemní práce
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zhutní zeminu pod PVVKS a to uloží pĜed záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky
chránČno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tĜídČnou zeminou), cca 30 cm pod
definitivním povrchem bude umístČna výstražná folie oranžové barvy.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti UPC.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVVKS mimo vozovku pĜejíždČt
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS ĜádnČ zabezpeþí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen projednat s POS
zpĤsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
Stavebník, nebo jim povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVVKS (vþetnČ ochranného
pásma) jakkoliv mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mČnit rozsah chodníkĤ,
parkovišĢ, komunikací, zpevnČných ploch, apod.
Stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemísĢovat a odstraĖovat
technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s pĜípadnČ odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skĜíní optických
spojek, optickými spojkami, technologickým; rezervami þi jakýmkoliv jiným zaĜízením VVKS.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškozeni i krádež VVKS neprodlené
od okamžiku zjištČní takové skuteþnosti, oznámit POS.
Stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové plochy zĜizovat v
takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veĜejné komunikaþní sítČ), aby þinnosti na/v
manipulaþních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od
NVVKS.
PĜi pĜepravČ nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je
stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, pĜípadné
potĜebnou zmČnu výšky vedení projednat s POS.

III. Práce v budovách a odstraĖování budov
•

Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜed zahájením jakýchkoliv prací v
budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelnČ kontaktovat POS a zajistit u
spoleþnosti UPC bezpeþné odpojení VVKS.

•

PĜi provádČní þinnosti v budovách je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen v souladu
s právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné prĤzkum vnČjších i vnitĜních vedení VVKS na
omítce i pod ní.

IV. Souþinnost stavebníka pĜí pĜípravČ stavby
•

Pokud by þinností stavebníka, nebo jim povČĜené tĜetí osoby, k níž je tĜeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního pĜedpisu, mohlo dojít k ohrožení þi omezení VVKS, je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen kontaktovat POS a pĜedložit zakresleni VVKS do
pĜíslušné dokumentace stavby (projektové, realizaþní, koordinaþní atp.).

•

V pĜípadČ, že pro þinnosti stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, není tĜeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního pĜedpisu, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,
povinen pĜedložit zakreslení trasy VVKS i s pĜíslušnými kótami do zjednodušené dokumentace
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotþení VVKS.

Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zaĜízení VVKS, þi do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen realizovat taková opatĜení, aby mohla být
provádČna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevĜeného plamene a
podobných technologií.
H/ Liberecké IS, a.s. uvedené v soupise požadavkĤ ze dne 10.3.2014
•

•
•

Zhotovitel musí zahájení prací písemné oznámit správci sítČ (kontakt a adresa) a to minimálnČ 3
pracovní dny pĜedem.
Zhotovitel musí zajistit vytyþení trasy vedení v terénu a to u spoleþností HOUDEK s.r.o., tel.: 482
771 352, email: info@houdeksro.cz.
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PĜí odhalení vedení ve vlastnictví SML a TUL musí zhotovitel neprodlenČ informovat správce
sítČ MAN. PĜed záhozem obnažené sítČ je zhotovitel povinen pozvat správce sítČ MAN ke
kontrole zaĜízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doruþí nejménČ tĜí dny pĜed zakrytím sítČ na tel.
485 243 555, nebo e-mail:help@libereckais.cz. PĜi nedodržení stanovené podmínky má ochrana
sítČ právo požadovat znovuodhalení zaĜízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladĤ spojených
se zajištČním stavu sítČ.
Veškerá poškození zaĜízení ve vlastnictví SML a TUL je zhotovitel prací povinen neprodlenČ
ohlásit správci sítČ na telefon 485 243 555. Náklady spojené s opravou sítČ nese zhotovitel prací.
Zemní práce musí být provedeny v souladu s ýSN 73 6133 (Zemní práce) a pĜi zemních pracích
musí být dodržena vyhl. þ. 601/2006 Sb.
PĜi záhozu musí být ochranné trubky a optické a metalické kabely Ĝádné zapískovány, zemina
hutnČna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
Ukonþení stavby musí být neprodlenČ nahlášeno správci sítČ. O provedení prací bude sepsán
pĜedávací protokol.

15. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny pĜedem Severoþeskému muzeu v Liberci a
souþasnČ budou pĜedány parametry rozsahu výkopĤ. V pĜípadČ archeologického nálezu bude tato
vČc neprodlenČ oznámena Severoþeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úĜadu a orgánu státní
památkové péþe a nalezištČ bude ponecháno až do prohlídky beze zmČn. Do doby rozhodnutí
stavebního úĜadu musí být nález patĜiþnČ zabezpeþen proti poškození, pĜíp. musí být práce
zastaveny. V prĤbČhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona
þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, které upravují pravidla v
pĜípadČ, kdy dojde k archeologickému nálezu v prĤbČhu provádČní zemních a výkopových prací.
16. Dokonþenou stavbu lze užívat na základČ kolaudaþního souhlasu, stavebník písemnČ požádá pĜed
dokonþením stavby o jeho vydání.
17. Stavebník zajistí, aby byly pĜed zapoþetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
pĜedepsané zvláštními právními pĜedpisy.
18. Termín pro dokonþení stavby : stavba bude dokonþena do dvou let ode dne zahájení stavby.
19. Stavba bude provádČna stavebním podnikatelem : Stavebník písemnČ oznámí stavebnímu úĜadu,
kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o zpĤsobilosti tuto þinnost
vykonávat.
20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úĜadu fáze výstavby – vytyþení stavby, po
pokládce spodních vrstev a pĜed závČreþnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku
stavby.
Úþastníci Ĝízení na nČž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01
Liberec 1
OdĤvodnČní :
Dne 28.8.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební Ĝízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a
stanovisky potĜebnými pro její Ĝádné posouzení, byl stavebník dne 28.8.2014 vyzván k doplnČní žádosti a
Ĝízení bylo pĜerušeno. Žádost byla doplnČna dne 14.11.2014.
Speciální stavební úĜad oznámil zahájení stavebního Ĝízení známým úþastníkĤm Ĝízení a dotþeným
orgánĤm. SouþasnČ podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místČ a
ústního jednání, protože mu pomČry staveništČ byly dobĜe známy a žádost poskytovala dostateþné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhĤtČ do 10 dnĤ od doruþení tohoto oznámení mohou
úþastníci Ĝízení uplatnit své námitky a dotþené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úĜad v provedeném stavebním Ĝízení pĜezkoumal pĜedloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s úþastníky Ĝízení a s dotþenými orgány a zjistil, že
jejím uskuteþnČním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránČné stavebním zákonem, pĜedpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními pĜedpisy. Projektová dokumentace stavby splĖuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístČní stavby. Speciální stavební úĜad
v prĤbČhu Ĝízení neshledal dĤvody, které by bránily povolení stavby.

ý.j. CJ MML 007439/15

str. 14

Stavební úĜad v Liberci rozhodoval na základČ tČchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádĜení :
•
•
•
•
•
•
•
•

„Plné moci“ k zastupování stavebníka
výpisu údajĤ z katastru nemovitostí
dokumentace pro stavební povolení
souhrnného vyjádĜení Magistrátu mČsta Liberec, odboru životního prostĜedí ze dne 25.6.2014,
zn.: MML/ZP/Pi/102312/14 a ze dne 6.11.2014, zn. : MML/ZP/pi/203751/14
souhlasu Magistrátu mČsta Liberec, odboru dopravy ze dne 20.6.2014, þ.j. : MML11248/14OD/Bb
stanoviska Policie ýR, Krajské Ĝeditelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec,
dopravní inspektorát ze dne 16.6.2014, þj.: KRLP-58905-1/ýJ-2014-180506-06
závazného stanoviska ýeské republiky – Ministerstva obrany ze dne 14. þervence 2014, sp.zn.:
33527/2014-6440-OÚZ-PCE
vyjádĜení správcĤ sítí technického vybavení o existenci jejich zaĜízení a o podmínkách provádČní
staveb v blízkosti jejich zaĜízení

Speciální stavební úĜad zajistil vzájemný soulad pĜedložených závazných stanovisek dotþených orgánĤ
vyžadovaných zvláštními pĜedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úĜad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
pĜedpisĤ ve výroku uvedených.
Ostatní úþastníci Ĝízení dle § 109 stavebního zákona
ýEZ Distribuce, a. s., IýO 24729035, Teplická þ.p. 874/8, DČþín IV-Podmokly, 405 02 DČþín 2,
RWE Distribuþní služby, s.r.o., IýO 27935311, Plynárenská þ.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno
2,
Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s., IýO 49099451, Sladovnická þ.p. 1082, Liberec XXXVratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Telefónica Czech Republic, a.s., IýO 60193336, Za Brumlovkou þ.p. 266/2, Michle, 140 00
Praha 4,
UPC ýeská republika, s.r.o., IýO 562262, Závišova þ.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle,
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, obor majetkové správy, IýO 262978, nám. Dr. E. Beneše
þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
Liberecká IS, a.s., IýO 25450131, Mrštíkova þ.p. 407/3, 461 71 Liberec 3,
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, odbor správy veĜejného majetku, IýO 00262978, nám. Dr.
E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými vČcnými právy k sousedním pozemkĤm :
st. p. 1875, 2033, 5250/1, 5250/2, 5250/3, 5251/1, 5252/1, 5252/3, 5254/4, 5257, 5258/1,
5285/1, 5286, 5290, 5291/1, 5291/2, 5291/3, 5291/4, 5302, 5303/2, 5305, 5306/1, 5307/1,
5307/4, 5309/1, 5309/2, 5310/2, 5311/1, 5313, 5316, 5321, 5322, 5325, 5327, 5328, 5329, 5330,
5331, 5332/1, 5333/1, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5341/2, 5341/3, 5341/4, 5341/5,
5341/6, 5342, 5343, 5347, 5348, 5351, 5352, 5355, 5356, 5359/1, 5360, 5363, parc. þ. 1873/1,
1876, 1878/1, 1878/2, 2032, 5249/1, 5253, 5254/2, 5254/5, 5258/2, 5259, 5264/2, 5287, 5289,
5292, 5301, 5303/1, 5306/2, 5308, 5310/1, 5311/2, 5312, 5315, 5320/1, 5323, 5324, 5326,
5340/1, 5340/2, 5341/1, 5341/8, 5346, 5349, 5350, 5353, 5354, 5357, 5361, 5362/1, 5377/1,
6109/1, 6109/2, 6113/2 v katastrálním území Liberec
Osoby s vlastnickými nebo jinými vČcnými právy k sousedním stavbám :
Liberec I-Staré MČsto þ.p. 882, þ.p. 924, þ.p. 897, þ.p. 534, þ.p. 1095, þ.p. 532, þ.p. 862, þ.p.
861, þ.p. 392, þ.p. 393, þ.p. 1374, þ.p. 1375, þ.p. 446, þ.p. 1405, þ.p. 524, þ.p. 523, þ.p. 544, þ.p.
423, þ.p. 395, þ.p. 428, þ.p. 1017, þ.p. 1013, þ.p. 1014, þ.p. 1021, þ.p. 406, þ.p. 412, þ.p. 411,
þ.p. 405, þ.p. 404, þ.p. 410, þ.p. 409, þ.p. 403, þ.p. 402, þ.p. 408, þ.p. 407, þ.p. 401, þ.p. 1077,
þ.p. 530, þ.p. 560, þ.p. 1001, þ.p. 1002, þ.p. 1003, þ.p. 1004, þ.p. 1005, þ.p. 1006, þ.p. 1007, þ.p.
1008 a þ.p. 1009
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VypoĜádání s návrhy a námitkami úþastníkĤ :
Úþastníci neuplatnili návrhy a námitky.
VypoĜádání s vyjádĜeními úþastníkĤ k podkladĤm rozhodnutí :
- Úþastníci se k podkladĤm rozhodnutí nevyjádĜili.
Pouþení úþastníkĤ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úĜadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potĜebným poþtem stejnopisĤ tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu a
aby každý úþastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví je
správní orgán na náklady úþastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.
Silniþní správní úĜad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ovČĜené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaþní údaje o povolené stavbČ. Další
vyhotovení ovČĜené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek pĜed zahájením stavby umístit na viditelném místČ u vstupu na staveništČ a
ponechat jej tam až do dokonþení stavby, pĜípadnČ do vydání kolaudaþního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou oznaþit jiným vhodným zpĤsobem s uvedením údajĤ ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úĜad

Toto rozhodnutí musí být vyvČšeno na úĜední desce po dobu 15 dnĤ, pĜiþemž patnáctým dnem po
vyvČšení se písemnost považuje za doruþenou!
VyvČšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí oznámení.
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K vyvČšení:
Statutární mČsto Liberec
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymČĜuje.
Obdrží:
úþastníci (dodejky)
Ing. Ladislav Fuchs, Americká þ.p. 890, 460 10 Liberec 10
Ostatní úþastníci – veĜejnou vyhláškou
ýEZ Distribuce, a. s., IýO 24729035, Teplická þ.p. 874/8, DČþín IV-Podmokly, 405 02 DČþín 2,
RWE Distribuþní služby, s.r.o., IýO 27935311, Plynárenská þ.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno
2,
Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s., IýO 49099451, Sladovnická þ.p. 1082, Liberec XXXVratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Telefónica Czech Republic, a.s., IýO 60193336, Za Brumlovkou þ.p. 266/2, Michle, 140 00
Praha 4,
UPC ýeská republika, s.r.o., IýO 562262, Závišova þ.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle,
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, obor majetkové správy, IýO 262978, nám. Dr. E. Beneše
þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
Liberecká IS, a.s., IýO 25450131, Mrštíkova þ.p. 407/3, 461 71 Liberec 3,
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, odbor správy veĜejného majetku, IýO 00262978, nám. Dr.
E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými vČcnými právy k sousedním pozemkĤm :
st. p. 1875, 2033, 5250/1, 5250/2, 5250/3, 5251/1, 5252/1, 5252/3, 5254/4, 5257, 5258/1,
5285/1, 5286, 5290, 5291/1, 5291/2, 5291/3, 5291/4, 5302, 5303/2, 5305, 5306/1, 5307/1,
5307/4, 5309/1, 5309/2, 5310/2, 5311/1, 5313, 5316, 5321, 5322, 5325, 5327, 5328, 5329, 5330,
5331, 5332/1, 5333/1, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5341/2, 5341/3, 5341/4, 5341/5,
5341/6, 5342, 5343, 5347, 5348, 5351, 5352, 5355, 5356, 5359/1, 5360, 5363, parc. þ. 1873/1,
1876, 1878/1, 1878/2, 2032, 5249/1, 5253, 5254/2, 5254/5, 5258/2, 5259, 5264/2, 5287, 5289,
5292, 5301, 5303/1, 5306/2, 5308, 5310/1, 5311/2, 5312, 5315, 5320/1, 5323, 5324, 5326,
5340/1, 5340/2, 5341/1, 5341/8, 5346, 5349, 5350, 5353, 5354, 5357, 5361, 5362/1, 5377/1,
6109/1, 6109/2, 6113/2 v katastrálním území Liberec
Osoby s vlastnickými nebo jinými vČcnými právy k sousedním stavbám :
Liberec I-Staré MČsto þ.p. 882, þ.p. 924, þ.p. 897, þ.p. 534, þ.p. 1095, þ.p. 532, þ.p. 862, þ.p.
861, þ.p. 392, þ.p. 393, þ.p. 1374, þ.p. 1375, þ.p. 446, þ.p. 1405, þ.p. 524, þ.p. 523, þ.p. 544, þ.p.
423, þ.p. 395, þ.p. 428, þ.p. 1017, þ.p. 1013, þ.p. 1014, þ.p. 1021, þ.p. 406, þ.p. 412, þ.p. 411,
þ.p. 405, þ.p. 404, þ.p. 410, þ.p. 409, þ.p. 403, þ.p. 402, þ.p. 408, þ.p. 407, þ.p. 401, þ.p. 1077,
þ.p. 530, þ.p. 560, þ.p. 1001, þ.p. 1002, þ.p. 1003, þ.p. 1004, þ.p. 1005, þ.p. 1006, þ.p. 1007, þ.p.
1008 a þ.p. 1009
Dotþené orgány státní správy
Magistrát mČsta Liberec, Odbor životního prostĜedí, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto,
460 01 Liberec 1
Magistrát mČsta Liberec, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01
Liberec 1
Krajské Ĝeditelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše þ.p. 584/24, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého þ.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

