
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/101263/22-Vá Liberec, dne 13.5.2022 

CJ MML 107132/22 

Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová 

tel. : 485 243 615  

 

statutární město Liberec 

odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků 

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

statutární město Liberec, odbor kanceláře architektury města, Ing. Vojtěch Janků, IČO 00262978, 

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

(dále jen "žadatel") podalo dne 4.5.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Nová Pastýřská - 4. etapa 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

SO 421 Veřejné osvětlení 

SO 424 Přeložka vedení T-Mobile 

SO 425 Přeložka vedení LIS 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2103/1, 2104/1, 6081/1, 6081/3, 6081/4, 6083/1, 6083/2, 

6083/3, 6083/4, 6083/6, 6084/1, 6084/3 v katastrálním území Liberec. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy  

- Předmětem povolení je stavební úprava stávající místní komunikace v Liberci na Tržním náměstí. 

- Celková délka úpravy bude 120,68 m, začátek úseku stavebně upravovaného úseku bude křižovatka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bude propojen na chodník stávající za křižovatkou s ulicí Durychova.  

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

s částečným zásahem do asfaltové vozovky. 

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

se sníženou hlučností tl. 35 mm, asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 65 mm, asfaltový 
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beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 170 mm, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trativodů. 

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

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

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

 

SO 421 Veřejné osvětlení 

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

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

délky celkem 185 m. 

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

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

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

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

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

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

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

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

osvětlovací bod v místě, kde je začátek stávajících parkovacích míst. 

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

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

typu Street. 

 

SO 424 Přeložka vedení T-Mobile 

SO 425 Přeložka vedení LIS 

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

území Liberec. 

- Stranová přeložka podzemních komunikačních vedení sítí elektronických komunikací ve vlastnictví 

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

společné kabelové trase. 

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

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

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

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

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

m.  

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

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

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

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

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

předmětného veřejného osvětlení, to je ve vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem parc. č. 2270/2, 
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všechny uvedené pozemky jsou v katastrálním území Liberec, kabelová trasa bude celkové délky 91 

m. 

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

HDPE volná – náhradní. 

 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního 

jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, 

úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě). 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci společného povolení bude vydáno 

nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření. 

 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

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

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

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  

Hradec Králové 3, 

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

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

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

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

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

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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

01  Liberec 1, 

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

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

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 

155 00  Praha 515, 

Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 

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

  

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

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

území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 834, č.p. 833 a č.p. 876 
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Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 

termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 

uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému 

stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 

nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

 

 

 

  

 

 
počet stran :   5    
  

Toto oznámení (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. 
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K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

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

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

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

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

Liberec I-Staré Město, 460 59  Liberec 1 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

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

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

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

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

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

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

 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

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

území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

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

 

Dotčené orgány státní správy 

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

Liberec 1 

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

460 01  Liberec 1 

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

460 01  Liberec 1 

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

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

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

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

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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