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Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková 

tel. 485 243 622  

 

Město Chrastava 

náměstí 1. máje č.p. 1 

463 31  Chrastava 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

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 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"), 

ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního 

zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.6.2020 podalo 

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"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

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 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Chrastava. 

 

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. 
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- 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. 

- 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. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

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

sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemek se vymezuji pozemek parc. č. 770/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Dolní Chrastava. 

 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Jiří Šklíba, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 
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2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost 

vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolované 

stavbě. 

5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem 

stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.). 

6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky. 

7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

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

hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB. 

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

uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

 CETIN a.s. ze dne 04.03.2020 č.j.: 563871/20 

 GridServices ze dne 26.02.2020 

 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.02.2020 zn.: 0101266747 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 30.03.2020 zn.: SCVKZAD64928 

9. 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. 

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

dokončením stavby o jeho vydání. 

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

předepsané zvláštními právními předpisy. 
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce 

spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.6.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 8.6.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 

přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.9.2020. 

U sjezdu k pozemku parc.č. 87/2 bude lokální zúžení chodníku na 1,25 m, vzhledem k tomu že nejsou 

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. 

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

orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 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.   
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Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

- Projektové dokumentace pro DUR/DSP 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 12.03.2020 č.j.: 

MML/ZP/Piv/041476/20-SZ 041476/20/2 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 08.04.2020 č.j.: 

MML041934/20-OD/Fri 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – závazné 

stanovisko ze dne 30.03.2020 č.j.: UP/7110/041359/20/So-UPUP 

- Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy ze dne 01.06.2020 č.j.: 

OVUS/2000/2020/Re 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství – závazné stanovisko ze dne 

19.03.2020 č.j.: HSLI-597-2/KŘ-P-PRE-2020 

- Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje – stanovisko ze dne 12.03.2020 č.j.: KRPL-

19787-1/CJ-2020-180506-06 

- 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: 

 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 

  

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 



Č.j. CJ MML 207434/20 str. 5 

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

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

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje 

o povoleném stavebním záměru. Žadatel 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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Město Chrastava 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
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Přílohy pro žadatele: 

 ověřená dokumentace pro vydání společného povolení (bude předána po nabytí právní moci 

rozhodnutí) 

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

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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 
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