
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/7130/111093/20-Sta Liberec, dne 17.9.2020 

CJ MML 181737/20 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková 

tel. 485 243 622  

 

Město Chrastava 

náměstí 1. máje č.p. 1 

463 31  Chrastava 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Město Chrastava, IČO 262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava, 

které zastupuje Ing. Daniel Fadrhonc, Střelecký vrch č.p. 669, 463 31  Chrastava 

(dále jen "žadatel") podalo dne 8.6.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Chodník a parkovací stání v Bílokostelecké ulici v Chrastavě - 2. etapa k.ú. Dolní Chrastava: 

p.p.č. 770/1 

SO 106 - Komunikace 

SO 108 - Parkoviště 

SO 301 - Odvodnění 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 770/1 v katastrálním území Dolní Chrastava. Uvedeným dnem 

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

 

Stavba obsahuje: 

SO 106 - Komunikace 

- Chodník se umisťuje na pozemku parc.č. 770/1 ve vzdáleností : 2,16 m od pozemku parc.č. 928, 

3,25 m od pozemku parc.č. 68, 3,08 m od pozemku parc.č. 87/2, 2,7m od pozemku parc.č. 72, 1,252-

1,90 m od pozemku parc č.76/1, 1,37 m od pozemku parc.č. 75/4, 1,52 m od pozemku parc.č. 77 a  

2,03 m od pozemku parc.č. 129/1 v katastrálním území Dolní Chrastava. 

- Celková délka chodníku bude 240,00 m, šířka 1,50 m. 

- U sjezdu na pozemek parc.č. 87/2 bude lokální zúžení chodníku na 1,25 m, tímto nebudou dodrženy 

parametry dané vyhláškou číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. Byla udělena výjimka rozhodnutím ze dne 17.8.2020, č.j.: 

SURR/7130/146387/20-Sta Magistrátem města Liberec, odborem stavební úřad. 

- Jedná se o nový chodník podél vozovky v ulici Bílokostelecká po levé straně ve směru staničení. 

Dojde k rozšíření stávajícího zemního tělesa, na kterém bude chodník umístěn. 

- Chodník pro pěší provoz bude konstrukce: vázaná dlažba z betonových dlaždic 100/200/60 šedá DL 

60 tl. 60 mm, lože z drceného kameniva fr. 4/8 L 40 tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 Ge tl. 150 

mm. 

- V místech vjezdu k přilehlým pozemkům (přejezdy přes chodník) bude konstrukce chodníku 

zesílena: vázaná dlažba z betonových dlaždic 100/200/80 šedá DL 80 tl. 80 mm, lože z drceného 

kameniva fr. 4/8 L 50 tl. 50 mm, štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 Ga tl. 170 mm, štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 Ge tl. 

150 mm. 

- Vjezdy budou konstrukce: štěrkodrť ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm, štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 150 mm. 

- Chodník od vozovky bude oddělen silniční betonovou obrubou ABO 150/250/1000. 
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- Na vnější hraně chodníku bude osazena sadová obruba 50/200/1000. 

- Vjezdy na pozemky budou osazeny sníženou obrubou a varovnými pásy z kontrastní reliéfní dlažby. 

- Příčný sklon chodníku bude 2 %. 

 

SO 108 - Parkoviště 

- Parkovací stání se umisťuje na pozemek parc.č. 770/1 ve vzdálenostech: 2,17 m od pozemku parc.č. 

691/3, 2,13 m od pozemku parc.č. 149, 1,59 m od pozemku parc.č. 698/2 a 1,59 m od pozemku 

parc.č. 137/1 v katastrálním území Dolní Chrastava. 

- Budou zřízena podélná parkovací stání, přilehlá k vozovce ulice Bílokostelecká po pravé straně ve 

směru staničení. 

- Šířka stání bude 2 m, budou zřízeny čtyři parkovací zálivy pro stáni  10 osobních automobilu. 

- Konstrukce povrchu parkovacích stání: vázaná dlažba z betonových dlaždic 100/200/80 šedá DL 80 

tl. 80 mm, lože z drceného kameniva fr. 4/8 L 50 tl. 50 mm, štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 Ge tl. 170 mm, 

štěrkodrť ŠDa fr. 0/63 Ge tl. 150 mm. 

- Obvod parkovacích stání bude ohraničen sníženým obrubníkem 150/150/1000. 

 

SO 301 - Odvodnění 

- Při rozšíření stávajícího zemního tělesa, na které bude chodník umístěn dojde k zasypání stávajících 

odvodňovacích příkopů a vznikne nutnost zřízení odvodňovacího objektu.  

- Budou nově osazeny dva liniové odvodňovací žlaby Ž1 podél nového chodníku délky 174 m a Ž2 

podél parkovacích stání délky 97 m šířky 100 mm s ocelovými rošty. Ž1 bude pomocí přípojky DN 

150 zaústěn do stávající městské kanalizace, Ž2 bude pomocí přípojky DN 150 zaústěn do 

zatrubněného příkopu. Dále dojde k napojení dešťových svodů z objektů na pozemcích parc.č. 147, 

77 a 129/1. Podél nově osazených obrubníků bude položena děrovaná plastová drenáž DN 100, která 

bude zaústěna do uličních vpustí. 

Plochy zeleně budou ohumusovány a zatravněny. 

 

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 bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode 

dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření. 

 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

Město Chrastava, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava  

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

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

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 68, 72, 77, 104, 129/1, 147, 149, 439, parc. č. 55/4, 55/5, 75/4, 76/1, 87/2, 137/1, 676/2, 681/4, 

683/2, 688/3, 688/4, 688/25, 691/2, 697/2, 700/2, 871/1, 871/4, 871/5, 871/6, 876, 915, 928, 931 v 

katastrálním území Dolní Chrastava 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dolní Chrastava č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 86, č.p. 106, č.p. 118 a č.p. 169 

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 

  

 

 

 

  

 

Toto oznámení 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 

Město Chrastava 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Daniel Fadrhonc, Střelecký vrch č.p. 669, 463 31  Chrastava 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

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

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

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

 

Ostatní účastníci-veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 68, 72, 77, 104, 129/1, 147, 149, 439, parc. č. 55/4, 55/5, 75/4, 76/1, 87/2, 137/1, 676/2, 681/4, 

683/2, 688/3, 688/4, 688/25, 691/2, 697/2, 700/2, 871/1, 871/4, 871/5, 871/6, 876, 915, 928, 931 v 

katastrálním území Dolní Chrastava 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dolní Chrastava č.p. 63, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 86, č.p. 106, č.p. 118 a č.p. 169 

 

 

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

460 59  Liberec 1 

Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, 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 

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 
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