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T-Mobile Czech Republic a.s. 

Tomíčkova č.p. 2144/1 

Chodov 

148 00  Praha 414 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 12.7.2021 podala a dne 13.12.2021 doplnila společnost 

 

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

414, 

kterou zastupuje OPERIS a.s., IČO 04769571, 5. května č.p. 752, 512 51  Lomnice nad 

Popelkou 

(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 

 

Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s., s označením investiční akce INF_FTTH_CZ_2196_40006_Liberec_16, 

Liberec, Liberec III-Jeřáb 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4121/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4126/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 4134/1 (ostatní plocha), parc. č. 4135/1 (ostatní plocha), parc. č. 4141/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 4142/1 (ostatní plocha), parc. č. 4174/1 (ostatní plocha), parc. č. 4174/3 (ostatní plocha), parc. č. 

4174/4 (ostatní plocha), parc. č. 4182/2 (ostatní plocha), parc. č. 4202/1 (ostatní plocha), parc. č. 4202/2 

(ostatní plocha), parc. č. 4202/3 (ostatní plocha), parc. č. 4203/1 (ostatní plocha), parc. č. 4209/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 4212/9 (ostatní plocha), parc. č. 4212/10 (ostatní plocha), parc. č. 4212/11 (ostatní 

plocha), parc. č. 4212/12 (ostatní plocha), parc. č. 4222/1 (ostatní plocha), parc. č. 4222/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 4816/1 (ostatní plocha), parc. č. 4816/4 (ostatní plocha), parc. č. 4817/5 (ostatní plocha), 

parc. č. 4817/6 (ostatní plocha), parc. č. 4818/2 (ostatní plocha), parc. č. 4818/4 (ostatní plocha), parc. č. 

4822/4 (ostatní plocha), parc. č. 4824/2 (ostatní plocha), parc. č. 4829 (ostatní plocha), parc. č. 4831 

(ostatní plocha), parc. č. 4835 (ostatní plocha), parc. č. 4856/1 (ostatní plocha), parc. č. 4858/4 (ostatní 

plocha), parc. č. 4865/4 (ostatní plocha), parc. č. 5855 (ostatní plocha), parc. č. 5858/1 (ostatní plocha), 
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parc. č. 5858/2 (ostatní plocha), parc. č. 5858/3 (ostatní plocha), parc. č. 5859 (ostatní plocha), parc. č. 

5864/2 (ostatní plocha), parc. č. 5866 (ostatní plocha), parc. č. 5867/1 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Liberec. 

 

Druh a účel umisťované stavby, určení prostorového řešení: 

Jedná se o novou výstavbu telekomunikačního liniového vedení optické sítě společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. Předpokládaná délka trasy bude cca 1770 m, s nutností vybudování 2 PODB rozvaděčů 

(POBD - pasivní optický distribuční bod). jeden z rozvaděčů bude umístěn u objektu v ul.  Matoušova, 

č.p. 56/19a na pozemku parc.č. 4126/1 v k.ú. Liberec a druhý u opěrné zdi chodníku u objektu v ul. 

Oldřichova, č.p. 202/26 na pozemku parc.č. 4829 v k.ú. Liberec. 

Celý nově budovaný polygon bude napojen na stávající základovou stanici společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s., která se nachází v posledním podlaží objektu v ul. Matoušova. č.p. 56/19a na pozemku 

parc.č. 4121/1 v k.ú. Liberec (označen jako OLT bod). Z této lokality budou napojeny zájmové objekty 

skrz síť PODB rozvaděčů, napojených jedním hlavním optickým kabelem. Z PODB rozvaděčů budou 

vedeny trubičky do jednotlivých vchodů, do trubiček se budou následně zafukovat optické kabely pro 

připojení jednotlivých účastníků. Plánovaná optická síť bude zcela pasivní, tedy bez dodatečného 

napájení v trase, čímž se eliminují i provozní úkony (nejsou zapotřebí pravidelné revize). Životní obnova 

optických vláken bude prováděna z PODB rozvaděče bez nutnosti lokálních výkopů. Lokální výkopy 

budou nutné pouze v případě mechanického poškození prvků.  

Nově budovaná trasa vstoupí do objektu č.p. 56/19a v ul. Matoušova v souběhu se stávající optickou 

přípojkou v již vybudovaném prostupu do objektu. Dále bude trasa plynotěsně zakončena a převedena na 

prvky pro vnitřní použití. V rámci interiérů objektu č.p. 56/19 v ul. Matoušova bude trasa vedena ke 

stávající vertikální stoupačce, která je definována oplechováním (JOP - jednotný oplechovaný prostor). V 

rámci tohoto prostoru bude kabel doveden do posledního nadzemního podlaží, kde se nachází stávající 

prostor T-Mobile. Kabel bude zakončen v rámci této existující místnosti, odkud bude řízena celá nově 

budovaná síť. 

Rozvod optické sítě bude realizován typizovaným mikro trubičkovým systémem, umožňujícím 

zafouknutí, popř. zatažení optického mikro kabelu či optických svazků. 

Zemní práce budou prováděné otevřeným výkopem, v místech přechodů komunikací řízeným podvrtem. 

Ve výkopech budou trubky pokládány do pískového lože (přesáté zeminy) a kryty fólií podle platných 

norem. Vstupy do objektů a vnitřní trasování není předmětem tohoto územního řízení. Zemní práce 

skončí min 10 cm před připojovanými objekty.  

Při realizaci bude v dotčeném území zajištěn bezpečný přístup pro pěší do všech nemovitostí a umožněn 

příjezd záchranných složek a dopravní obsluhy. Po provedení výstavby optické sítě bude provedena 

obnova povrchů chodníků, komunikací a ostatních ploch dotčených pozemků.  

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 4121/1, 4126/1, 4134/1, 4135/1, 4141/1, 4142/1, 4174/1, 

4174/3, 4174/4, 4182/2, 4202/1, 4202/2, 4202/3, 4203/1, 4209/1, 4212/9, 4212/10, 4212/11, 4212/12, 

4222/1, 4222/2, 4816/1, 4816/4, 4817/5, 4817/6, 4818/2, 4818/4, 4822/4, 4824/2, 4829, 4831, 4835, 

4856/1, 4858/4, 4865/4, 5855, 5858/1, 5858/2, 5858/3, 5859, 5864/2, 5866, 5867/1 v katastrálním území 

Liberec. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

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

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

sousedních staveb, kterou vypracoval Josef Kubát - společnost OPERIS a.s. a autorizoval Ing. Jan 

Hora, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0013080. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 4121/1, 4126/1, 4134/1, 4135/1, 4141/1, 

4142/1, 4174/1, 4174/3, 4174/4, 4182/2, 4202/1, 4202/2, 4202/3, 4203/1, 4209/1, 4212/9, 4212/10, 

4212/11, 4212/12, 4222/1, 4222/2, 4816/1, 4816/4, 4817/5, 4817/6, 4818/2, 4818/4, 4822/4, 4824/2, 
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4829, 4831, 4835, 4856/1, 4858/4, 4865/4, 5855, 5858/1, 5858/2, 5858/3, 5859, 5864/2, 5866, 

5867/1 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. 

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. Při provádění prací musí být dodrženy platné stavební předpisy (vč. ČSN 33 4050 - Předpisy pro 

podzemní sdělovací vedení a ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení) a 

zajištěno dodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

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

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého 

kraje ze dne 9.8.2021, č.j. HSLI-2128-2/LB-202, a to: 

 Při provádění výkopových prací na pozemku parc.č. 5866 nebude narušena konstrukce 

nouzového výlezu vyřazeného stálého úkrytu civilní ochrany, který se nachází v objektu č.p. 68 

v ulici Slavíčkova. Konstrukce nouzového výlezu se v současné době nachází v chodníku pod 

asfaltem. Přesnou polohu lze určit pouze z vnitřních prostor stálého úkrytu. 

15. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření vlastníků (správců) technické infrastruktury a 

před zahájením prací bude zajištěna jejich aktuálnost: 

 a-net Liberec s.r.o. ze dne 25.6.2021, č.j. 2021/247 

 Teplárna Liberec, a.s. ze dne 30.6.2021, n.z. 0281/Sv/21 a ze dne 12.7.2021, n.z. 0293/Sv/21 

 T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.6.2021, č.j. E33728/21 

 CERBEROS s.r.o., ze dne 17.6.2021 

 CETIN, a.s. ze dne 12.6.2020, č.j. 667154/20 

 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.6.2021, n.z. 0101549129, ze dne 16.6.2020, n.z. 1109388007 a ze 

dne 7.7.2021, n.z. 001117252057 

 Liberecká IS, a.s. ze dne 23.6.2021, č.j. 294/2021 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 2.7.2021, SCVKZAD108797 a ze dne 14.7.2020, 

n.z. SCVKZAD74147/TPCLI/To 

 statutární město Liberec – odbor správy veřejného majetku ze dne 22.6.2021, n.z. 438/2021 

 Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 2.7.2021, n.z. 210628-1143310195 
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 460 01  Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.7.2021 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 27.7.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 

13.12.2021. 

Stavební úřad oznámil dne 15.12.2021 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.  

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní 

postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší stavebníkovi a vlastníkům dotčených pozemků a dále 

osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám mohou být 

navrženou stavbou přímo dotčena, správcům inženýrských sítí. 

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčena. 

 

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a dokladů: 

 rozhodnutí Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 17.8.2021, č.j. MML169445/21-

OD/Ap/32 CJ MML 171493/21 

 vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 9.6.2020, č.j. MML109799/20-

OD/Ap/27 CJ MML 111134/20 

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 17.7.2020, č.j. 

MML/ZP/Piv/111429/20 – SZ 111429/20/2 a doplněk ze dne 1.6.2021, n.z. CJ MML 105990/21 

SZ CJ MML 111429/20/2 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 9.8.2021, č.j. HSLI-

2128-2/LB-2021 

 závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru ze dne 15.9.2020, sp.zn. 86984/2020-1150-OÚZ-PCE 

 stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 19.11.2020, č.j. PLa/2020/024135 

 vyjádření společnosti Teplárna Liberec, a.s. ze dne 12.7.2021, n.z. 0293/Sv/21 

 vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.6.2021, č.j. E33728/21 

 vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 12.6.2020, č.j. 667154/20 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.6.2020, n.z. 1109388007 

 vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 19.6.2020, n.z. 5002165863 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 14.7.2020, n.z. 

SCVKZAD74147/TPCLI/To 

 vyjádření - statutární město Liberec – odbor správy veřejného majetku ze dne 22.6.2021, n.z. 

438/2021 

 smlouva o uložení inženýrských sítí č. 40006/KABEL1/FTTH-000/2021 ze dne 8.12.2021 (SV 

Matoušova 56) 
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 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti komunikační sítě 

OS20210097 CJ MML 071012/21 TMCZ č.:40006/bVB1/FTTH-000/2021 ze dne 13.7.2021 

(SML) 

 vyjádření a stanoviska správců sítí technické infrastruktury o existenci jejich zařízení a o 

podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení 

 plná moc k zastupování 

 doklady o vlastnictví 

 

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. 

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. 

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

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

Hradec Králové 3, 

a-net Liberec s.r.o., IČO 28687965, Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

CERBEROS s.r.o., IČO 24237744, Lannova č.p. 2061/8, 110 00  Praha 1-Nové Město, 

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

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

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

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, 

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, 

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

01  Liberec 1, 

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, 

Společenství vlastníků Matoušova 56, IČO 25432095, Matoušova č.p. 56/19a, Liberec III-Jeřáb, 460 

07  Liberec 7, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 4114/1, 4120, 4127/1, 4128, 4129, 4130/1, 4132, 4133/1, 4135/2, 4139, 4140/1, 4142/2, 

4143/2, 4174/2, 4174/5, 4174/6, 4174/7, 4174/8, 4174/9, 4174/11, 4175/1, 4182/1, 4183, 4185, 

4186/1, 4186/2, 4187/1, 4187/2, 4187/3, 4188, 4189, 4190, 4191/1, 4196, 4197, 4199, 4200, 4201, 

4202/4, 4206/1, 4206/2, 4207/1, 4208, 4210/1, 4210/2, 4210/3, 4210/4, 4210/5, 4210/6, 4211/1, 

4211/2, 4212/4, 4213/1, 4214, 4215, 4216, 4217/1, 4220, 4814, 4822/1, 4822/2, 4822/3, 4826/3, 

4826/4, 4837, 4852/1, 4852/4, 4852/5, 4854/1, 4854/2, 4854/3, 4854/4, 4854/5, 4854/6, 4854/7, 

4856/3, 4858/3, 4859/3, 4859/4, 4865/1, 5853 v katastrálním území Liberec 

  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec III-Jeřáb č.p. 338, č.p. 64, č.p. 484, č.p. 517, č.p. 522, č.p. 62, č.p. 48, č.p. 158, č.p. 159, č.p. 

379, č.p. 881, č.p. 69, č.p. 888, č.p. 162, č.p. 836, č.p. 468, č.p. 563, č.p. 255, č.p. 849, č.p. 894, č.p. 

895, č.p. 813, č.p. 406, č.p. 361, č.p. 91, č.p. 202, č.p. 208 a č.p. 165 
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Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

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

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 16.12.2021. 

 

 

Příloha: 

 ověřená dokumentace (bude předána žadateli po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

 

počet stran: 8                                počet příloh: 1     počet svazků: 1 
 

    

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

OPERIS a.s., IDDS: kvakn6y 

 sídlo: 5. května č.p. 752, 512 51  Lomnice nad Popelkou 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 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 

a-net Liberec s.r.o., IDDS: vjdmhdx 

 sídlo: Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

CERBEROS s.r.o., IDDS: 4i4mm7a 

 sídlo: Lannova č.p. 2061/8, 110 00  Praha 1-Nové Město 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

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

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 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

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

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 

Společenství vlastníků Matoušova 56, Matoušova č.p. 56/19a, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

 

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 59  Liberec 1 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 
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Účastníci (veřejnou vyhláškou) 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 4114/1, 4120, 4127/1, 4128, 4129, 4130/1, 4132, 4133/1, 4135/2, 4139, 4140/1, 4142/2, 

4143/2, 4174/2, 4174/5, 4174/6, 4174/7, 4174/8, 4174/9, 4174/11, 4175/1, 4182/1, 4183, 4185, 

4186/1, 4186/2, 4187/1, 4187/2, 4187/3, 4188, 4189, 4190, 4191/1, 4196, 4197, 4199, 4200, 4201, 

4202/4, 4206/1, 4206/2, 4207/1, 4208, 4210/1, 4210/2, 4210/3, 4210/4, 4210/5, 4210/6, 4211/1, 

4211/2, 4212/4, 4213/1, 4214, 4215, 4216, 4217/1, 4220, 4814, 4822/1, 4822/2, 4822/3, 4826/3, 

4826/4, 4837, 4852/1, 4852/4, 4852/5, 4854/1, 4854/2, 4854/3, 4854/4, 4854/5, 4854/6, 4854/7, 

4856/3, 4858/3, 4859/3, 4859/4, 4865/1, 5853 v katastrálním území Liberec 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec III-Jeřáb č.p. 338, č.p. 64, č.p. 484, č.p. 517, č.p. 522, č.p. 62, č.p. 48, č.p. 158, č.p. 159, č.p. 

379, č.p. 881, č.p. 69, č.p. 888, č.p. 162, č.p. 836, č.p. 468, č.p. 563, č.p. 255, č.p. 849, č.p. 894, č.p. 

895, č.p. 813, č.p. 406, č.p. 361, č.p. 91, č.p. 202, č.p. 208 a č.p. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založit: Liberec III/ T-Mobile 
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