MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/107542/20-Sta
CJ MML 133196/20
Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

Liberec, dne 9.07.2020

Liberecký kraj
U Jezu č.p. 642/2a
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Město Chrastava
náměstí 1. máje č.p. 1
463 31 Chrastava

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 3.6.2020
podal
Město Chrastava, IČO 262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava,
Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Město Chrastava, zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem, IČO 00262871,
náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
(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
stavební povolení

na stavbu:
Bezpečnostní opatření v ulici Vítkovská, komunikace chodník vedený podél silnice III/27251
SO 101- Chodník
SO 102- Silnice III/27251
SO 111- Propust-P1
SO 112- Propust-P2
SO 113- Propust-P3
SO 201- Opěrná zeď č.1
SO 202- Opěrná zeď č.2
SO 301- Dešťová kanalizace
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(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 229, 381, parc. č. 738/1, 738/12, 738/21, 740/1, 744/1, 744/4,
747/6, 750/1, 837, 860, 868 v katastrálním území Dolní Chrastava, parc. č. 39/1, 41/1, 41/10, 1462/1,
1462/2, 1462/3, 1463/2, 1464/2, 1505/2, 1505/6, 1505/7 v katastrálním území Chrastava I.
Stavba obsahuje:
SO 101 - Chodník
Po levé straně ulice Vítkovská bude vybudován nový chodník délky 0,89095 km a šířky 1,50-2,45
m, součástí bude realizace nástupišť dvou autobusových zastávek v km 0,84750-0,88590 silnice
III/27251.
Chodník bude z betonové dlažby, konstrukce-zámková dlažba DL tl. 60 mm, ložná vrstva- drť
(4/8)L tl. 40 mm, štěrkodrť (0/63) ŠD tl. 150 mm. V místech vjezdu k přilehlým pozemkům bude
konstrukce chodníku zesílena: betonová zámková dlažba DL tl. 80 mm, ložná vrstva - drť(4/8) L tl.
40 mm, štěrkodrť (0/32) ŠD tl. 150 mm, štěrkodrť (32/63) ŠD tl. 150 mm.
Chodníky budou ohraničeny betonovými silničními obrubami 150/250 mm s nášlapem 100 mm, v
místech vjezdů bude nášlap snížen na 20 mm. Na vnější straně sadovými obrubami, prostor za
sadovou obrubou bude ohumusován a zatravněn, nebo vyplněn říčním štěrkem na netkané
geotextilií.
Realizací chodníku dojde ke zrušení terénního příkopu, který bude v úseku km 0,261790- km 0,780
zatrubněn pomocí plastového flexibilního trativodu DN 200 mm. Trativod bude průběžně vyváděn
buď ze svahu vedle komunikace vpravo, nebo do nových šachet dešťové kanalizace.
Chodník bude proveden dle příslušných ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Varovné a signální pásy
budou provedeny z reliéfní betonové dlažby kontrastní barvy
SO 102- Silnice III/27251
Bude provedena stavební úprava úseku stávající silnice III/27251 v délce 0,91331 m , v šířce 6-8,75
m s rozšířením v obloucích s ohledem na okolní zástavbu, s jednostranným příčným sklonem 2,0-5,0
%.
V km 0,3330- 0,10930 stávající betonová zeď s kamenným obkladem bude navýšena, koruna zdi
bude opatřena železobetonovou monolitickou římsou, na které bude osazeno ocelové zábradelní
svodidlo H2.
Při pravé hraně komunikace v úseku km 0,20220-0,23760 pro obvod povrchových vod mimo SO
201 bude zrealizován betonový žlab šířky 0,60 m C30/37 XF4 do betonového lože C 20/25 XF3 tl.
min 0,10 m.
V km 0,50600-0,53500 bude zřízena zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby, která bude
ohraničena betonovou obrubou 100/250 mm do betonového lože C20/25 XF3 tl. min 100 mm.
V km 0,03330-0,10930 při pravé hraně komunikace bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo H2.
V km 0,19825-0,26690 včetně 20,00 m ul. Sportovní, 0,76990-0,84990, 0,086895-0,88495 při pravé
hraně komunikace bude zřízeno ocelové svodidlo H1.
Nová vozovka bude konstrukce- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací
asfaltový postřik PS-A 0,50 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací
asfaltový postřik PS-A 0,50kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm,
štěrkodrť (0/63) ŠD tl. 150 mm, štěrkodrť (32/63) ŠD tl. 150 mm.
Na rozhraní vozovky a chodníku bude osazena betonová obruba 150/250 mm do betonového lože
C20/25 XF3 min tl. 100 mm.
Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných ploch budou svedeny pomocí příčných a
podélných sklonů do nově navržených uličních vpouští, nebo do přilehlé vodoteče přes nezpevněnou
krajnici. Odvodnění pláně silničního tělesa bude zajištěno příčným sklonem min 3,00 % do
podélných drenáží nebo na terén. Drenáže budou svedeny do nejbližší přilehlé vodoteče nebo na
terén.
SO 111- Propust P1
V místě stávajícího nevhodného propustu v km 0,208095 silnice III/27251 bude zřízen příčný
železobetonový trubní propust DN 600 mm délky 9,25 m. Vtokový objekt bude tvořen

Č.j. CJ MML 133196/20

str. 3

prefabrikovanou kanalizační šachtou DN 100. Vyústění bude součástí gabionové opěrné zdi objektu
SO 201. Železobetonové trouby budou uložené na podkladní beton C 20/25 v tl. 150 mm včetně
podkladních pražců, dále na vrstvu hutněného štěrkopísku tl. 150 mm.
SO 112- Propust P2
V km 0,261790 silnice III/27251 bude zřízen příčný železobetonový trubní propust DN 600 mm
délky 13,50 m, který bude uložený na podkladní beton C 20/25 v tl. 150 mm včetně podkladních
pražců, dále na vrstvu hutněného šterkopísku tl. 150 mm. Vtokový objekt bude tvořen
prefabrikovanou kanalizační šachtou DN 100, vyústění bude ze svahu opevněného lomovým
kamenem tl. 200 mm do betonového lože.
SO 113- Propust P3
V místě stávajícího nevhodného propustu v km 0,640320 silnice III/27251 bude zřízen nový příčný
železobetonový trubní propust DN 600 mm délky 12 m, který bude uložený na podkladní beton C
20/25 v tl.150mm včetně podkladních pražců, déle na vrstvu hutněného šterkopísku tl. 150 mm.
Vtokový objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou DN100, vyústění bude ze svahu
opevněného lomovým kamenem.
SO 201-Opěrná zeď č.1
V km 0,204-0,251 silnice III/27251bude zřízena gabionová zeď délky 47,00 m a výšky nad terénem
0,30-1,80 m, která bude sloužit jako opěrná zeď pro silnici III/27251. Zeď bude založena na
šterkovém polštáři min tl. 300 mm, který bude sloužit jako drenáž k odvádění rubové vlhkosti.
SO 202- Opěrná zeď č.2
V km 0,774-0,874 silnice III/27251 bude zřízena gabionová zeď délky 104,00 m a výšky nad
terénem 0,25-2,60 m, která bude sloužit jako opěrná zeď pro silnici III/27251. Zeď bude založena na
šterkovém polštáři min tl. 300 mm, který bude sloužit jako drenáž k odvádění rubové vlhkosti.
Výstavba objektů SO 201 a SO 202 bude prováděna v koordinaci s ostatními stavebními objekty
stavby.
SO 301 Dešťová kanalizace
- Je povolena rozhodnutím o umístění stavby ze dne 18.02.2020 pod č.j.: OVUS/688/2020/Re
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovali Ing. J.Rosina, Z.Bursa, Bc. M.Borovičková, M.Müller, Ing. P.Kořínek, Ing.
R.Frydrychová a ověřila Ing. Jarmila Nýdrlová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Stavebník
zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
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.
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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. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení ochrany
přírody ze dne 24.10.2019, č.j. : MML/ZPOP/Ded/207615/19-SZ207615/19/2:
a) Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru.
b) Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 10
cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu.
c) Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p.č. 1339 v katastrálním území Chrastava I.
d) Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná
protierozní opatření.
e) Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní
úprava provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá ornice bude
použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám.
14. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Chrastava, odboru Výstavby a územní správy ze dne
23.03.2020 pod č.j.: OVUS/1121/2020/Spa a ze dne 18.02.2020 pod č.j.: OVUS/253/2020/Spa:
a) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
b) Bude provedena náhradní výsadba dle zadání.
c) Budou v dostatečných rozestupech ( 8-10m) selektivně ponechány perspektivní dřeviny rostoucí
v místech pozemku, kde nebudou kolidovat s komunikací nebo dalšími technickými zařízeními.
15. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky
uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
a) Povodí Labe, státního podniku ze dne 28.01.2020, č.j.: PLa/2020/000307
b) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.03.2020, zn.: 1108416412
c) CETIN, a.s. ze dne 11.10.2019, č.j.: 775856/19
d) GridServices, s.r.o. ze dne 06.04.2020, zn.: 5002116086
e) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 4.11.2019, zn.: SCVKZAD54872
f) Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 27.05.2020, zn.:
KSSLK/2529/2020
16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před
dokončením stavby o jeho vydání.
17. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby.
19. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdo
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:
Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p.
632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,
Jan Schäfer, Polní č.p. 359/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Ing. Jan Vondrášek, Vítkovská č.p. 198, 463 31 Dolní Chrastava,
Ivan Vydra, Vítkovská č.p. 199, 463 31 Dolní Chrastava,
Vratislav Šalovský, Vítkovská č.p. 195, 463 31 Dolní Chrastava,
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
GridServices, 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 XXXVratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 464, parc. č. 576/3, 738/11, 738/17, 740/2, 743, 744/3, 745/1, 745/2, 745/3, 747/3, 748/1,
748/2, 750/2, 750/4, 754/1, 754/2, 754/3, 756/2 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 16,
18, 20, 57, 469, 472, 474, 475, 477, 480, parc. č. 19, 41/4, 41/5, 41/11, 48, 52, 53, 54, 1327,
1340/2, 1340/3, 1340/4, 1340/6, 1340/9, 1344/1, 1348/1, 1348/2, 1349/1, 1351/1, 1351/2,
1351/3, 1351/6, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2 v katastrálním území Chrastava I
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chrastava č.p. 308, č.p. 295, č.p. 286, č.p. 109, č.p. 437, č.p. 441, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 451 a
č.p. 461
Odůvodnění:
Dne 3.6.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy vydal dne
18.02.2020 územní rozhodnutí o umístění stavby, zn. Výst.214/2020/Re.
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:
-

Výpisů údajů z katastru nemovitostí

-

Dokumentace pro stavební povolení

-

Souhlasu Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 1.06.2020, č.j. : MML066998/20-OD/Fri

-

Souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 25.10.2019, č.j.:
MML/ZP/Piv/207464/19-SZ207464/19/2

-

Souhlasného závazného stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne
24.10.2019, č.j.: HSLI-2414-2/KŘ-P-PRE-2019

-

Stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie LK ze dne 8.04.2020, č.j. : KRPL-28016-1/ČJ2020-180506-06

-

Stanoviska Povodí Labe, státního podniku ze dne 28.01.2020, č.j.: PLa/2020/000307
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-

Stanoviska Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 27.05.2020, zn.:
KSSLK/2529/2020

-

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.
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 dopravy 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

Č.j. CJ MML 133196/20

str. 7

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
Město Chrastava
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Chrastava, zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Jan Schäfer, Polní č.p. 359/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Ing. Jan Vondrášek, Vítkovská č.p. 198, 463 31 Dolní Chrastava
Ivan Vydra, Vítkovská č.p. 199, 463 31 Dolní Chrastava
Vratislav Šalovský, Vítkovská č.p. 195, 463 31 Dolní Chrastava
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
GridServices, 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
Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, 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
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
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Doručení veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 464, parc. č. 576/3, 738/11, 738/17, 740/2, 743, 744/3, 745/1, 745/2, 745/3, 747/3, 748/1,
748/2, 750/2, 750/4, 754/1, 754/2, 754/3, 756/2 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 16, 18,
20, 57, 472, 474, 475, 477, 480, 469, parc. č. 19, 41/4, 41/5, 41/11, 48, 52, 53, 54, 1327, 1340/2,
1340/3, 1340/4, 1340/6, 1340/9, 1344/1, 1348/1, 1348/2, 1349/1, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/6,
1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2 v katastrálním území Chrastava I
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chrastava č.p. 308, č.p. 295, č.p. 286, č.p. 109, č.p. 441, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 451, č.p. 461 a č.p.
437

