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ČEZ Distribuce, a. s. 

Teplická č.p. 874/8 

Děčín IV-Podmokly 

405 02  Děčín 2 

 

 

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 11.12.2020 podal 

 

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

kterou zastupuje ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-

Rochlice, 460 06  Liberec 6 

(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 

 

LB-Irkutská TS, KNN,SR - nová technická infrastruktura IV-12-4018557 trafostanice, zemní 

kabelové vedení VN a NN“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 292/1 (trvalý travní porost), parc. č. 292/5 (trvalý travní porost), 

parc. č. 292/10 (trvalý travní porost), parc. č. 292/30 (trvalý travní porost), parc. č. 764 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Horní Hanychov. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o výstavbu nové kompaktní trafostanice, nových kabelů VN a NN pro připojení nových 

odběrných míst. 

SO 01 - Výstavba trafostanice TS 

 Nová distribuční trafostanice LB_1284 bude kompaktní betonová TECHCO NZ 210/290 "levá" 

s venkovní obsluhou (jedná se o výrobek plnící funkci stavby), o rozměrech  2,900m x 2,100m, výška 

2,390m  (z toho bude 0,770m zapuštěno v zemi), bude provedena na p.p.č. 292/1 v k.ú. Horní Hanychov, 

bude opatřena zemnící páskou a osazena na štěrkové lože o mocnosti 15cm. 

Min. vzdálenost od společné hranice s p.p.č. 292/36 v k.ú. Horní Hanychov bude 2m a min. vzdálenost od 

společné hranice s p.p.č. 292/29 v k.ú. Horní Hanychov bude 18,6m. Trafostanice bude zároveň min. 14m 

od vytyčené trasy VTL plynovodu DN 300. 

 

SO 02- Zemní kabelové vedení VN 

V místě na pozemku číslo 292/10 v k.ú. Horní Hanychov bude jeden stávající kabel VN AXEKVENCE 

3x1x240 u stávající trafostanice LB_4169 rozpojen a pomocí nových kabelových spojek prodloužen. Na 

oba konce stávajícího kabelu VN bude napojeno nové kabelové vedení VN typem 22 AXEKVENCE 

3x1x240mm2, které povede do nové trafostanice. Vedení povede po pozemku  číslo 292/10 v k.ú. Horní 

Hanychov (v zeleném pásu podél cesty) na pozemek číslo 764, kde protlakem pod cestou k pozemku číslo 

292/10 v k.ú. Horní Hanychov, přejde a povede dále v zeleném pásu mezi asfaltovou komunikací po 

pozemku číslo 764 a plotem (p.p.č. 292/33 a 292/8 v k.ú. Horní Hanychov) až k pozemku číslo 292/30 

v k.ú. Horní Hanychov. Zde vedení povede v plánovaném chodníku cca 70 m, dále přejde plánovanou 

vozovku a povede po pozemku číslo 292/1 v k.ú. Horní Hanychov (podél pozemku číslo 292/36 v k.ú. 

Horní Hanychov), kde bude končeno v nové trafostanici LB_1284 v rozvaděči VN pomocí T -konektorů 

CTS 630A 24/95-240. 

Délka trasy zemního kabelového vedení VN  cca 194 m. 

 

SO 03 - Zemní kabelové vedení NN 

Z nové trafostanice dojde k připojení nových odběrných míst na pozemku číslo 292/1, 292/5 a 292/30  

v k.ú. Horní Hanychov pomocí kabelů NN AYKY -J 3x240+120 mm2. 

První kabel NN 

Jeden kabel NN povede po pozemku číslo 292/1 v k.ú. Horní Hanychov, směrem na sever a smyčkově 

připojí dva plánované rodinné domy do nových přípojkových skříní X194 a X195 (SS101 ve zdi) a vrátí 

se zpět do trafostanice. 

Druhý a třetí kabel NN  

Povede v trase kabelů VN na hranici k pozemku číslo 292/30 v k.ú. Horní Hanychov. Zde smyčkově 

připojí dva plánované RD do nových přípojkových skříní X196 a X197 (SS101 v plastovém pilíři). Dále 

bude pokračovat po pozemku číslo 232/30 v krajnici plánované vozovky a smyčkově připojí na hranici 

parcely č. 292/5 v k.ú. Horní Hanychov plánované  RD 15-20 do nových přípojkových skříní X198, X199 

a X200 (SS200 v plastovém pilíři). Pak se vrátí ve stejné trase zpět až k plánovanému RD 21, kde přejde 

plánovanou komunikaci na pozemku číslo 292/30 v k.ú. Horní Hanychov a bude ukončen v nové 

rozpojovací skříni R108 (SR602 v plastovém pilíři) na pozemku číslo 292/30 v k.ú. Horní Hanychov. 

Čtvrtý kabel NN 

Bude přímo připojen do nové skříně R108 na pozemku číslo 292/30 v k.ú. Horní Hanychov, u 

plánovaného RD 21 přejde plánovanou komunikaci. 

 

Z nové rozpojovací skříně R108 bude vyvedeno celkem pět nových kabelů NN AYKY-J 3x240+120 

mm2. 
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První a druhý kabel vede z nové trafostanice LB_1284, třetí a čtvrtý kabel NN povede podél plánované 

komunikace po pozemku číslo 292/30  v k.ú. Horní Hanychov, v chodníku a smyčkově připojí plánované 

rodinné domy RD 9 až RD14 do nových skříní X203, X202 x X201 (SS200 v plastovém pilíři) a vrátí se 

zpět do R108. Pátý kabel povede v trase kabelů VN v krajnici plánované vozovky na pozemku číslo 

292/30 v k.ú. Horní Hanychov, v trase smyčkově připojí plánované RD 8-1 do nových přípojkových 

skříní X204-X207(SS200 v plastovém pilíři). Poté povede částečně v zeleném pásu podél silnice na 

pozemek číslo 764 v k.ú. Horní Hanychov, a u pozemku číslo 304 v k.ú. Horní Hanychov (za sjezdem 

z místní komunikace k č.p. 170 ul. Irkutská) přejde vozovku překopem a povede v zeleném pásu podél 

vozovky až k pozemku číslo 309/3 v k.ú. Horní Hanychov, kde bude kabel ukončen ve stávající 

rozpojovací skříni R66. 

Délka trasy zemního kabelového vedení NN  cca  419 m. 

Umístění stavby: 

Bude provedeno v souladu se zákresem v kopii katastrální mapy, který vypracoval Vítězslav Šrůtek, 

autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0501226. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres stavby do 

kopie katastrální mapy v měřítku  1:500. Zákresy jsou součástí dokumentace pro územní řízení, která 

byla zpracována Vítězslavem Šrůtkem, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, 

ČKAIT - 0501226, a byly ověřeny stavebním úřadem.  

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 292/1, 292/5, 292/10, 292/30, 764 v 

katastrálním území Horní Hanychov. 

3. V prováděcí dokumentaci budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle 

aktualizovaného stavu. Bude respektováno vedení veřejného osvětlení. 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. Termín zahájení stavebních 

prací bude oznámen správcům podzemních zařízení předem s uvedením jména zodpovědného 

pracovníka provádějící firmy. Stavebník je povinen splnit stanovené podmínky, a to zejména               

 GridServices, s. r. o. - stanovisko ze dne 22.5.2020 zn. 5002135170 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - vyjádření ze dne 27.4.2020                                                       

zn. SCVKZAD70193/TPCLI/Pa 

 CETIN a.s.- vyjádření ze dne 29.4.2020 č.j. 621005/20 

 a-net Liberec s.r.o. – vyjádření ze dne 20.3.2020 č.j. 2020/139 

 SML, odbor správy veřejného majetku – vyjádření ze dne 20.3.2020 zn.245/2020 

4. Žadatel je povinen splnit podmínky obce – statutárního města Liberec ze sdělení ze dne 20.7.2020 

č.j. UP/7110/082292/20/Du a to zejména 

 Budou dodrženy „ Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně. 

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 žadatel povinen ihned 

toto ohlásit příslušnému správci a zachovat se podle jeho pokynů. 

7. Po dobu stavby musí být udržována čistota a pořádek v okolí stavby a nesmí být ohrožena bezpečnost 

chodců a silniční dopravy. 

8. Veškerá použitá prostranství a plochy dotčené stavbou musí být uvedeny do řádného (původního) 

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

a vjezdům na sousední pozemky. 

9. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů. 

10.  Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci,  

p. o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací. 

11. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil 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 20 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska. Samostatnou písemností byl žadatel vyzván k zaplacení správního 

poplatku. 

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. 

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto 

ustanovení. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním 

plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem města Liberec dne 25. 6. 2002, jehož závazná část 

byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších 

změn.  

Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  - technická infrastruktura místního významu 

je přípustná ve všech plochách územního plánu.  

 

Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí, 

vyjádření: 

 Magistrát města Liberec, odbor dopravy - rozhodnutí ze dne 28.8.2020                                                                   

č. j. MML156736/20-OD/Cou/81IS 

 Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 13.5.2020                     

č. j. MML/ZP/Piv/066240/20-SZ 066240/20/2  

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

odborného dozoru - závazné stanovisko ze dne 26.6.2020 zn. 85348/2020-1150-OÚZ-PCE  

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 5.5.2020 čj. KHSLB 

08912/2020 

 statutární město Liberec, odbor územního plánování - sdělení ze dne 20.7.2020                                               

č. j. UP/7110/082292/20/Du 

 Severočeské muzeum v Liberci - stanovisko ze dne 30.3.2020  č. j. A239/2020  

 uzavřené smlouvy, souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

 vyjádření a stanoviska vlastníků a správců sítí o existenci/neexistenci jejich zařízení  

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 

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

Město, 460 59  Liberec 1, 

Ing. Vítězslav Hoffmann, Hašlerova č.p. 152/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Harry Deimling, Strakonická č.p. 700, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8, 

Ing. Petr Kubík, Strakonická č.p. 128, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10  Liberec 10, 



Č.j. CJ MML 101229/21 str. 5 

 
Irkutské zahrady II s.r.o., IČO 01788337, Felberova č.p. 123/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05  

Liberec 5, 

Společenství vlastníků Irkutská 334, Liberec, IČO 25469681, Irkutská č.p. 334, Liberec XIX-Horní 

Hanychov, 460 08  Liberec 8, 

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, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  

Teplice 1, 

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

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, 

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

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 292/6, 292/8, 292/9, 292/33, 292/36, 292/38, 296, 301, 302, 304, 305, 307, 308/4, 309/3, 

314/6 v katastrálním území Horní Hanychov 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIX-Horní Hanychov č.p. 113, č.p. 181 a č.p. 170 

 

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 5 let. 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 
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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 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen dne 5.3.2021. 

 

Příloha: 

počet stran:6 

počet příloh: 1 dokumentace (předána až po nabytí právní moci rozhodnutí) 

počet svazků: 1 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

ELMOS LIBEREC s.r.o., IDDS: b7p3vqx 

 sídlo: Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59  Liberec 

1 

Ing. Vítězslav Hoffmann, Hašlerova č.p. 152/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Harry Deimling, Strakonická č.p. 700, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

Ing. Petr Kubík, Strakonická č.p. 128, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10  Liberec 10 

Irkutské zahrady II s.r.o., IDDS: 8nw7c2i 

 sídlo: Felberova č.p. 123/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Společenství vlastníků Irkutská 334, Liberec, Irkutská č.p. 334, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  

Liberec 8 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

Město, 460 01  Liberec 1 

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

 sídlo: Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 
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Účastníci (veřejnou vyhláškou) 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 292/6, 292/8, 292/9, 292/33, 292/36, 292/38, 296, 301, 302, 304, 305, 307, 308/4, 309/3, 

314/6 v katastrálním území Horní Hanychov 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIX-Horní Hanychov č.p. 113, č.p. 181 a č.p. 170 

 

 

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 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

  

 

Na vědomí 

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

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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