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Obec Dlouhý Most 
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463 12  Liberec 25 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

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

řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 

23.5.2022 podala 

Obec Dlouhý Most, IČO 46744941, Dlouhý Most č.p. 193, 463 12  Liberec 25, 

kterou zastupuje W-INVEST WŰNSCH s.r.o., IČO 04384431, Ruprechtická č.p. 387/49, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

„Chodník při silnici III/27814“ 

SO 101 Chodník 

SO 301 Odvodnění komunikace - stoka A 

SO 302 Odvodnění komunikace - stoka B 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 88, 241, parc. č. 229, 259/2, 259/3, 259/9, 259/10, 262, 1176/1, 

1192/1, 1201/2, 1342, 1343/1 v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Chodník 

Objekt zahrnuje výstavbu chodníků v celkové délce 237,00 m, 5 parkovacích stání, opěrnou gabionovou 

zeď délky 34,00 m výšky 0,50-1,00 m, vše při silnici III/27814. 

- Levostranní chodník bude šířky 1,50 - 2,00 m délky 201,00 m, pravostranní chodník šířky 2,00 m 

délky 36,00 m. Konstrukce chodníku tl. 250 mm: betonová dlažba/betonová reliéfní dlažba-tvar 

"cihla" tl.60 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl.40 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-32 mm 

tl.150 mm. 
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- Levostranný chodník bude přerušen vjezdy na sousední pozemky p.č. 223 a 222/1 vjezdem šířky 

3,20 m, na pozemek parc. č. 221/1 schodištěm šířky 1,85 m, vjezdem šířky 4,30 m na pozemek   

parc. č. 241, vjezdem šířky 2,50 m na pozemek parc. č. 213, na pozemek 1343/1 vjezdem šířky     

6,00 m, k prodejně na pozemku parc. č. 90/1 vjezdem šířky 5,40 m, do ulice na pozemku              

parc. č. 1197/1 vjezdem šířky 4,35 m. Konstrukce přejízdného chodníku tl.320 mm: betonová 

dlažba/betonová reliéfní dlažba-tvar "cihla" tl.80 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm   

tl.40 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-32 mm tl.200 mm. 

- Podél levostranného chodníku bude provedeno 5 parkovacích stání šířky 2,00 m ,délky 6,75-7,75 m. 

Konstrukce povrchu parkovacích stání tl.370 mm: betonová dlažba-tvar "cihla" tl.80 mm, lože z 

kameniva drceného frakce 4-8 mm tl.40 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-32 mm tl.250 mm. 

- Pravostranní chodník šířky bude přerušen vjezdem šířky 4,00 m na sousední pozemek parc. č. 175/2. 

- V km 0,16238 bude zřízen nový přechod pro chodce šířky 4,00 m a délky 6,50 m, který bude 

propojovat úseky nových chodníků. 

- Nové schodiště u budovy s č.p. 19  - 6 stupňů 0,3x0,18 m šířky 1,85 m.  

- Celková délka upravovaného úseku krajské silnice bude 213,79 m, v rámci tohoto objektu bude 

osazeno 6 ks uličních vpustí. Celoplošná obnova krytu vozovky silnice III/27814 v délce 190,00 m 

šířky 6,50-7,40 m. Provedení rozšíření vozovky silnice III/27814 v délce 54,50 m šířky 1,00 m. 

- Konstrukce komunikace tl. 450 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40 mm, postřik 

spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,35 kg/m2, asfaltový beton ložní ACL 16+ tl.60 mm, postřik 

spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,50 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP+ tl.50 mm, štěrkodrť 

ŠDB frakce 0-32 mm tl.150 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-63 mm tl.150 mm. 

- Konstrukce komunikace – obnova krytu tl.100 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11   

tl.40 mm, postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,35 kg/m2, asfaltový beton ložní ACL 16+ tl.60 

mm, postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,50 kg/m2, celoplošné frézování tl.100 mm. 

- Konstrukce komunikace – vjezdy tl.400 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.40 mm, 

postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,35 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP+ tl.60 mm, 

štěrkodrť ŠDB frakce 0-32 mm tl.150 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-63 mm tl.150 mm. 

- Komunikace bude ohraničena silničními betonovými obrubami 150/250/1000 mm uloženými do 

betonového lože C20/25-XF3 tl.150 mm. 

- Mezi chodníkem a parkovacími stáními bude osazen silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm 

do betonového lože C20/25-XF3 tl.150 mm, v rozhraní parkovací stání/vozovka silnice bude osazen 

silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do betonového lože C20/25-XF3 tl.150 mm. 

- Lokálně vnější a vnitřní hrana chodníku bude ohraničena betonovým sadovým obrubníkem 

50/200/1000 mm uloženým do betonového lože C20/25-XF3 tl.150 mm. V místě přejízdného 

chodníku a v návaznosti na stávající obruby bude osazen betonový obrubník 100/250/1000 mm do 

betonového lože C20/25-XF3 tl.150 mm. 

- Konstrukce krajnic tl.100 mm: vrstva R-materiálu (odfrézovaná AB-drť) RV (TP 208) tl.100 mm. 

- Nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny. 

- Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí umístěných 

podél vozovky komunikace s následným odvodem do nového kanalizačního řadu (SO 301-303). 

 

SO 301 Odvodnění komunikace - stoka A 

Stoka A délky 338,00 m bude sloužit pro zajištění odvodnění komunikace ul. Antonína Cihláře, na tuto 

stoku bude napojena stoka B která bude sloužit pro zajištění odvodnění nového chodníku a komunikaci – 

SO 101. 

- Bude použito potrubí KGPVC DN 400,300 třídy SN 8 - trouby plastové hrdlové, spojení bude 

provedeno těsnícími integrovanými kroužky. V místě napojení do prefabrikovaných šachtových den 

budou trouby napojovány do šachtových vložek umístěných ve stěně šachtového dna. 

- Budou použity typové prefabrikované kanalizační šachty s prefabrikovanými šachtovými dny        

DN 1000, Š1-Š15. 

- Pro napojení otevřených úseků zpevněných příkopů na zatrubněné úseky dešťové kanalizace budou 

osazeny prefabrikované typové horské vpusti HV1 a HV2 půdorysných rozměrů 1200x900 mm. 
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- Pro zajištění napojení zatrubněných úseků na otevřené zpevněné úseky budou provedeny výustní 

objekty V.O. v počtu 2 ks. 

- V šachtě Š15 bude napojena kanalizační stoka B. 

 

SO 302 Odvodnění komunikace - stoka B 

- Celková délka stoky 162,00 m, bude použito potrubí KGPVC DN 300 třídy SN 8, budou použity 

typové plastové revizní šachty DN 625. 

- Z šachty Š15 stoka bude pokračovat v trase budoucího chodníku a to v souběhu s přeložkami 

podzemního kabelového vedení, revizní šachty budou umístěny v místech směrových lomů a 

v místech napojení uličních vpustí, celkem Š16-Š24. Do šachty Š15 bude zaústěna uliční vpust UV1. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Belda, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT-0501336), byla ověřená ve stavebním řízení; 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.  

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje 

technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. 
5. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo 

vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět 

stavebník. 
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích 

osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení. 

7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části umístěna na 

veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit podle platných 

právních předpisů a závazných částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit 

výstražnými světly. 

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

mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno 

provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně. 

9. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina 

vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB. 

10. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem 

dokončení stavby. 

11. Na stavbě musí být veden stavební deník. 

12. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné 

propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na 

nově budované stavbě. 

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

vjezdům na sousední pozemky. 

14. Bude dodržena podmínka vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 07.04.2022 

č.j.: MML043245/22-OD/Fri: 

 Nejméně 3 měsíce před zahájením užívání stavby bude na odbor dopravy podána žádost 

ve věci místní úpravy provozu, která bude projednána v souladu s ustanovením § 77 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

15. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy 

podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.03.2022 zn.: 001124226841 

 Telco Pro Services, a.s. ze dne 17.02.2022 zn.: 0201371187 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 24.02.2022 zn.: SCVKZAD130488/TPČLI/Pa 

 CETIN a.s. ze dne 24.02.2022 č.j.: 557264/22 
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16. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a 

současně budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato 

věc neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn.  Do doby rozhodnutí 

stavebního úřadu musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce 

zastaveny. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v 

případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

17. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 

18. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy.  

19. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník písemně oznámí předem stavebnímu 

úřadu zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno a 

kontakt na osobu, která bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto 

činnost vykonávat. 

20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po 

pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku 

stavby. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Dlouhý Most, Dlouhý Most č.p. 193, 463 12  Liberec 25 

Odůvodnění: 

Dne 23.05.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby 

spis.zn. SURR/7130/044685/21-Vá/ÚR dne 10.09.2021. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 

podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v 

průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

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

- Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad –rozhodnutí ze dne 10.09.2021                                     

č.j.: SURR/7130/044685/21-Vá/ÚR 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 16.02.2021 č.j.: MML012903/21-OD/Fri 

CJ MML 034930/21 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – souhlas ze dne 07.04.2022 č.j.: MML043245/22-OD/Fri 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 28.03.2022                 

zn.: CJ MML 043252/22 SZ CJ MML 043252/22 

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

ze dne 03.02.2021 č.j.: ZPVU/4330/011668/21-Bob 

- Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec – stanovisko 

ze dne 3.12.2020 č.j.: KRPL-92515-1/CJ-2020-180506-06 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 7.03.2022                          

č.j.: KHSLB 03797/2022 

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 14.01.2021 č.j.: PLa/2020/044582 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace – stanovisko ze dne 16.05.2022    

zn.: KSSLK/3733/2022  
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- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/4037/2020 

- Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/37/2021 

- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, CETIN a.s.,  

Povodí Labe, Telco Pro Services, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Mgr. Jiří Kobosil, 

Ing. Pavel Kobosil, Miloslav Vlach, Pavel Kühnel 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 90/1, 100, 101, 102, 103, 104/1, 167, 168, 175/1, parc. č. 175/2, 193/1, 193/8, 193/9, 

193/10, 213, 220, 222/1, 223, 227/1, 227/3, 231, 233/1, 237/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/11, 685, 

726/1, 727, 770/2, 771, 772, 1175, 1191/1, 1197/1, 1263, 1314/1, 1343/2, 1346 v katastrálním 

území Dlouhý Most 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dlouhý Most č.p. 244, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 112, č.p. 110 a č.p. 104 

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 silničního hospodářství 

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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů 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 úřad 
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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 

Obec Dlouhý Most 

 

Příloha pro žadatele: 

 ověřená dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

Poplatek: 

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

nevyměřuje. 

 
počet listů: 7                                                                  počet příloh: 2                                    
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

W-INVEST WŰNSCH s.r.o., IDDS: 78u8q3y 

 sídlo: Ruprechtická č.p. 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, oddělení správy majetku, IDDS: 

bdnkk7w 

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

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 

 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 

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

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

Mgr. Jiří Kobosil, Březový vrch č.p. 762/32, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Ing. Pavel Kobosil, IDDS: jg825c7 

 trvalý pobyt: Dlouhý Most č.p. 311, 463 12  Liberec 25 

Miloslav Vlach, Dlouhý Most č.p. 227, 463 12  Liberec 25 

Pavel Kühnel, Dlouhý Most č.p. 16, 463 12  Liberec 25 

 

Dotčené orgány státní správy 

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

Liberec 1 

Obecní úřad Dlouhý Most, IDDS: 8fzbywa 

 sídlo: Dlouhý Most č.p. 193, 463 12  Liberec 25 
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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 

  

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 90/1, 100, 101, 102, 103, 104/1, 167, 168, 175/1, parc. č. 175/2, 193/1, 193/8, 193/9, 

193/10, 213, 220, 222/1, 223, 227/1, 227/3, 231, 233/1, 237/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/11, 685, 

726/1, 727, 770/2, 771, 772, 1175, 1191/1, 1197/1, 1263, 1314/1, 1343/2, 1346 v katastrálním 

území Dlouhý Most 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dlouhý Most č.p. 244, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 112, č.p. 110 a č.p. 104 

 

 

Na vědomí 

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

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