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Osečná
20. února 2019

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:

Městský úřad Osečná, Stavební úřad v Osečné, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 90
stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí na umístění nové stavby v územním řízení „Chodník podél ul. Českodubské - Osečná“ – novostavby chodníků (veřejné trasy pro
pěší) a veřejného osvětlení na p. p. č. 823, 748/6, 748/2, 748/5, 60, 58, 501/2, 501/1, 511/7,
55/2, 827, 868/1, 820 a st. p. č. 3, 144, 145 vše v k. ú. Osečná, obec Osečná, okres Liberec,
kraj Liberecký, který dne 13. 11. 2018 podalo
Město Osečná, IČ: 263 061, zastoupeno starostou Jiřím Hauzerem
(dále jen “žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona, a §
9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby
novostavby - „Chodník podél ul. Českodubské - Osečná“ – novostavby chodníků
(veřejné trasy pro pěší) a veřejného osvětlení na p. p. č. 823, 748/6, 748/2, 748/5, 60, 58,
501/2, 501/1, 511/7, 55/2, 827, 868/1, 820 a st. p. č. 3, 144, 145 vše v k. ú. Osečná, obec
Osečná, okres Liberec, kraj Liberecký.
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Stavba obsahuje:
SO 102 – Chodník
SO 401 – Veřejné osvětlení
Druh a účel umisťované stavby, určení prostorového řešení stavby:
-

-

-

-

Předmětem řízení je novostavba chodníků o výměře 816,0 m2, 25,0 m opěrné zdi a 22
ks nových osvětlovacích bodů
Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty:
SO 102 – Chodník –
Začátek je u kostela sv. Víta. Základní šířka chodníku bude 1,50 m. V počátečních
50m je chodník veden jako oboustranný. Levá strana chodníku je zaústěna do
levostranné místní komunikace. Na pravé straně začíná chodníky zálivem autobusové
zastávky. Vlastní záliv bude zbudován v rámci rekonstrukce sil. II/278, která bude
předcházet výstavbě chodníku. Nástupní hrana bude mít šířku 1,70 m a bude na ní
navazovat zpevněná plocha pro přístřešek autobusové zastávky o rozměrech 4,00 x
2,00 m. Vlastní přístřešek bude řešen jako lehká ocelová konstrukce s prosklenými
stěnami. Dále je chodník veden jako pravostranný do km 0.140, kde je převeden na
pravou stranu pomocí místa pro přecházení. Vystřídání strany komunikace, po které je
chodník veden, je navrženo z důvodů majetkoprávních, technických a dopravně
obslužných. V km 0.075 bude provedena demolice stávajícího schodišťového ramene,
které je v kolizi s novou plochou chodníku. V úseku kam 0.085 – km 0.115 bude
provedena oprava stávající zárubní zdi z pískovcových bloků na rubové straně
chodníku. Zeď bude očištěna, vyspárována a opatřena novou betonovou římsou. Na
opravenou zeď naváže v úseku km 0.115 – km 0.141 výstavba nové části zárubní zdi.
Tato zeď bude provedena jako železobetonová s římsou a kotveným pískovcovým
obkladem. Po levé straně komunikace pokračuje chodník v úseku km 0.140 – km
0.275. Minimální šířka chodníku je zde 1,50 m s lokálním rozšířením k fasádám
stávajících budov. V km 0.275 je chodník opět převeden na levou stranu komunikace a
po ní pokračuje až do svého konce v km 0.445, kde navazuje na nezpevněnou stezku,
vedoucí k sousoší Tří svatých. V úseku km 0.295 – km 0.433 (s vynecháním u
přístupu k čp. 150) je na rubové straně chodníku navržena podezdívka z betonových
bloků a ocelové dvojmadlové zábradlí
Po dobu stavby bude staveniště napojeno na dodávku el. energie, elektro-přípojka
bude zřízena jako staveništní. Staveništní rozvaděče budou osazeny ve staveništních
kioscích, včetně měření. Dodávka vody bude zajištěna individuálně mobilními
zásobníky, veškeré prvky zařízení staveniště budou mobilními objekty se zásobníky na
splašky
Odvodnění chodníku bude řešeno svedením dešťových a povrchových pomocí
příčných a podélných sklonů na vozovku a následně do systému kanalizace
SO 401 – Veřejné osvětlení –
Stávající osvětlovací soustava včetně kabelového vedení bude demontována
Jedná se o jednostranné osvětlení komunikace II. třídy a chodníku. Svítidla budou
instalována na nových ocelových stožárech výšky 6-8m
Kabelový rozvod bude proveden zemním kabelem CYKY 4x10 v chráničce DN50 +
FeZn 30x4. V místech s vrchním vedením (odbočka k Elektroservisu) bude kabelový
rozvod tvořen závěsným kabelem AES 2x16
Pro napojení stávajících svítidel na náměstí a pro napojení bočních ulic budou z
nových rozvodů vedeny odbočky s napojením do nejbližšího stávajícího svítidla

2

-

-

-

-

Zemní kabel bude uložen v chráničce DN50 v kabelové trase. Zároveň s kabelem bude
ve výkopu položen zemnící pásek FeZn 30x4. V rozvodech budou 2 fáze ve
vypínaném provedení a jedna stálá pro napájení rozhlasu, radaru, kamerového systému
a zásuvkového sloupku
Nové osvětlovací stožáry budou v provedení vetknutého pozinkovaného stožáru s
obloukovým výložníkem s celkovou výškou 8 m a v provedení vetknutého
pozinkovaného stožáru bez výložníku s celkovou výškou 6 m. Stožáry budou kotveny
v betonovém základu s pouzdrem 300 mm. Sloup bude v pouzdře obsypán jemným
štěrkem a ve vrchní části zabetonován. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od
sloupu VO
U lavičky v blízkosti sousoší, kde bude kabel VO ukončen, bude instalován
zásuvkový sloupek v provedení antivandal. Zásuvkový sloupek bude obsahovat 2
zásuvky 230V s jištěním. Dvířka sloupku budou uzamykatelná a budou zabraňovat
neoprávněnému použití
Pozemky leží v jihovýchodní, zastavěné části města Osečná, ulice Českodubská,
v zastavitelném území obce
Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
aktualizace č. 1, schválenou usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 a Zásadami
územního rozvoje Libereckého kraje, účinnými od 22.1.2012, protože svým
půdorysem nezasahuje do sledovaných oblastí a koridorů nadmístního významu

Umístění stavby na pozemku:
-

p. p. č. 823, 748/6, 748/2, 748/5, 60, 58, 501/2, 501/1, 511/7, 55/2, 827, 868/1, 820 a
st. p. .č. 3, 144, 145 vše v k. ú. Osečná, obec Osečná
Zařízení staveniště na pozemku p. p. č. 748/6, 748/2 v k. ú. Osečná

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 823, 748/6, 748/2, 748/5, 60, 58, 501/2, 501/1,
511/7, 55/2, 827, 868/1, 820 a st. p. .č. 3, 144, 145 vše v k. ú. Osečná, obec Osečná,
jak je zakresleno na výkresu koordinační situace v měřítku 1: 500, kde je umístění
všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno. Výkres koordinační
situace je součástí dokumentace, vypracované Ing. Zbyňkem Nýdrle, autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0500516. Dokumentace byla podkladem pro
územní řízení a výkres koordinační situace byl v tomto řízení ověřen.
2. Musí být dodržena upozornění stanovené v souhrnném stanovisku Magistrátu města
Liberec, odboru životního prostředí ze dne 8. 8. 2018 pod č. j.
MML/ZP/Piv/157683/18-SZ 157683/18/2:
 S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a
souvisejících právních předpisů. Odpady budou předávány pouze oprávněné
osobě (jejich seznam lze najít na webových stránkách
http://isoh.mzp.cz/RegistrZařízení/Main/Mapa)
 Vzhledem k tomu, že realizace stavby znamená likvidaci dřevin rostoucím
mimo les, je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody ke kácení těchto dřevin
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3. Musí být dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města
Liberec, odboru životního prostředí ze dne 27. 9. 2018 pod č. j.
MML/ZPOP/Vac/191573/18:
 Rozvod elektroinstalace na pozemku p. č. 501/1 v k. ú. Osečná, bude proveden
dle přílohy projektové dokumentace „Dodatek č. 1 z 09/2018“
 Při výkopových pracích prováděných na lesním pozemku p. č. 501/1 v k. ú.
Osečná bude dbáno na ochranu stromů rostoucích na tomto lesním pozemku, a
to zejména dodržením těchto zásad – výkop na lesním pozemku bude hlouben
ručně, při výkopu nesmí být přeťaty kořeny s průměrem větším než 2 cm,
pokud by přesto došlo k poranění kořenů stromů rostoucích na lesním
pozemku, budou poranění odborně ošetřena fungicidním přípravkem, při
rozsáhlejších poraněních budou před aplikací nátěru poškozené kořeny rovně
seříznuty. Po dobu trvání výkopu budou případné obnažené kořeny účinně
chráněny proti nadměrnému vysychání
 Na lesním pozemku bude elektro přípojka účinně zabezpečena proti poškození
kořenovými systémy lesních dřevin a pojezdem těžké techniky používané při
hospodaření v lese
4. Musí být dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Magistrátu města Liberec,
odboru životního prostředí ze dne 4. 2. 2019 pod č. j. MML/ZPOP/Vac/027547/19
5. Musí být dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města
Liberec, odboru životního prostředí ze dne 13. 9. 2019 pod č. j.
MML/ZPOP/Pán/201154/18:
 Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice
budoucího záboru
 Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka
ornice o mocnosti 15 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním
reliéfu
 Skrytá ornice bude uložena v deponii na pozemcích investora
 Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební
činností účinná protierozní opatření
 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
6. Dešťové vody nebudou přímo vypouštěny do koryta vodního toku Ploučnice, ale
budou v maximální míře využívány nebo vsakovány, popř. zadržovány a následně
regulovaně odváděny do vodního toku
7. Sloup a jakákoliv další nová stavba trvalého charakteru bude umístěna mimo ochranné
pásmo vodovodních řadu, které činí 1,5 m – měřeno od vnějšího líce potrubí na obě
strany
8. Křížení kabelu se zařízením SČVK, a. s., včetně přípojek, bude opatřeno pevným
ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od osy potrubí
9. Krytí inženýrských sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005
10. Veškerá odvodňovací zařízení komunikací budou ukládanými IS podcházena nebo
obcházena
11. Rozhodnutí o povolení stavby bude vydávat příslušný speciální stavební úřad
12. Škody vzniklé s realizací stavby budou hrazeny v plné výši z prostředků investora
13. Po skončení prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu
14. Na sousedních pozemcích nebudou zřizovány žádné skládky ani používána těžká
technika
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15. Jakékoliv změny musí být předem projednány se stavebním úřadem
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci řízení se k podkladům vyjádřili kladně
Vypořádání se stanovisky dotčených orgánů:
- podmínky byly zahrnuty do tohoto rozhodnutí (podmínka č. 2. až 5.)
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 85 odst. 1) stavebního
zákona a § 27 odst. 1) správního řádu) - hlavní účastníci řízení:
1. Město Osečná
Odůvodnění:
Město Osečná, IČ: 263 061, zastoupeno starostou Jiřím Hauzerem, podalo dne 13. 11.
2018 žádost o vydání rozhodnutí na umístění stavby - „Chodník podél ul. Českodubské Osečná“ – novostavby chodníků (veřejné trasy pro pěší) a veřejného osvětlení na p. p. č.
823, 748/6, 748/2, 748/5, 60, 58, 501/2, 501/1, 511/7, 55/2, 827, 868/1, 820 a st. p. č. 3, 144,
145 vše v k. ú. Osečná, obec Osečná, okres Liberec, kraj Liberecký.
Stavební úřad oznámil dne 10. 1. 2018 známým účastníkům řízení a dotčeným správním
úřadům zahájení územního řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění stanovisek a námitek. Zároveň
upozornil, že námitky mohou být uplatněny nejdéle v této lhůtě, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, příslušné obce
a vlastníků dotčených pozemků), vlastníkům nejbližších ke stavbě pozemků a staveb a
správcům sítí technického vybavení.
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 85 odst. 2) stavebního zákona a § 27 odst. 2)
správního řádu) – vedlejší účastníci řízení:
1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. Ing. Jaroslav Vik, Svatovítské náměstí 92, 463 52 Osečná
3. Alice Viková, Svatovítské náměstí 92, 463 52 Osečná
4. Jaroslav Šolek, Českodubská 93, 463 52 Osečná
5. Markéta Šolková, Českodubská 93, 463 52 Osečná
6. Svobodová Miloslava, č. p. 127, 294 14 Jivina
7. Josef Onufer, Na Konečné 199/8, Prosetice, 415 01 Teplice
8. Urszula Onuferová, Na Konečné 199/8, Prosetice, 415 01 Teplice
9. Josef Müller, Českodubská 150, 463 52 Osečná
10. Irena Müllerová, Českodubská 150, 463 52 Osečná
11. KSS LK, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

5

12. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2
13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082,
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
14. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IČO 04084063,
Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
15. GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
16. Technické služby Osečná, příspěvková organizace, IČ: 71294228
Svatovítské náměstí 103, 463 52, Osečná, djc6vc3
Dotčenými správními úřady jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magistrát Města Liberec, odbor životního prostředí
Magistrát města Liberec, Úřad územního plánování
Magistrát města Liberec, odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3
Krajská hygienická stanice LK, Husova tř. 64, P.O.BOX 141, 460 31 Liberec 1
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS:
vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I - Staré Město

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
P. p. č. 768, 562/15, 769, 55/1, 562/20, 562/14, 501/5, 501/3, 562/9, 496/8, 496/3, 496/5, 519,
504/4, 154/2, 504/17, 511/10, 511/12, 511/9, 517, 515/10, 515/1, 515/9, st. p. č. 2, 147, 149,
152, 153, 154/1, 154/6, 181, 167, 151, 150, 145, 144, 3, 4, 5 v k. ú. Osečná
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čp. 90, 91, 92, 93, 145, 94, 95, 150, 148, 121, 1, 2, 3, 5, část obce Osečná, ulice
Českodubská
Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
povolením přímo dotčena.
Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Osečná, schválené
usnesením zastupitelstva č. 112/2014 dne 29. 9. 2014, s účinností dne 20. 10. 2014, kde jsou
stávající i navrhované plochy v kapitole Dopravní infrastruktura – Cyklistická a pěší doprava
navrženy jako pěší chodník v Osečné, podél komunikace II/278. Podmínky pro využití ploch
a podmínky prostorového uspořádání jsou v zastavitelných plochách bydlení individuálního,
plochách občanského vybavení – veřejné infrastruktury a plochách silniční dopravy přípustné
stavby související dopravní infrastruktury mimo jiné chodníky.
Liniové stavby technické infrastruktury jsou přípustné u všech ploch zastavěných,
zastavitelných i nezastavitelných, které souvisí s jejich funkčních využitím.
Předmětným záměrem je stavba chodníku podél silnice II/278 a stavba veřejného osvětlení,
což je v souladu s navrženou koncepcí veřejné infrastruktury v územním plánu.
Předmětný záměr je v souladu s územním plánem Osečná.
Záměr byl posuzován pouze z hlediska souladu s územním plánem, protože tento byl uveden
do souladu s APÚR ČR a ZÚR LK, v rámci kterého byly republikové priority územního
plánování definované v APÚR ČR a požadavky vyplývající ze ZÚR LK zohledněny
v územním plánu při stanovování podmínek pro změny v území.
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Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
Žádost o vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito rozhodnutími, stanovisky,
vyjádřeními a souhlasy:




















Souhrnným stanoviskem Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí ze dne
8. 8. 2018 pod č. j. MML/ZP/Piv/157683/18-SZ 157683/18/2
Závazným stanoviskem Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 10. 8. 2018
pod č. j. MML157675/18-OD/Fri
Stanoviskem KSS LK ze dne 7. 1. 2019 pod zn. KSSLK/117/2019 30/19/F/004/117
Závazným stanoviskem Magistrátu města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody ze
dne 27. 9. 2018 pod č.j. MML/ZPOP/Vac/191573/18
Rozhodnutím Magistrátu města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody ze dne 4. 2.
2019 pod č.j. MML/ZPOP/Vac/027547/19
Závazným stanoviskem Magistrátu města Liberec, OŽP, oddělení ochrany ZPF ze dne
13. 9. 2018 pod č. j. MML/ZPOP/Pán/201154/18-SZ190185/18/2
Závazným stanoviskem Magistrátu města Liberec, OHA, oddělení ÚP ze dne 11. 10.
2018 pod č. j. HA/7110/157673/18/Te - HAUP
Závazným stanoviskem HZS LK ze dne 15. 8. 2018
Závazným stanoviskem KHS LK ze dne 17. 7. 2018
Stanoviskem Policie ČR, KŘP LK, DI ze dne 4. 9. 2018
Stanoviskem SČVK, a. s.
Souhlasem CETIN, a.s., ze dne 6. 11. 2018
Souhlasem ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 13. 8. 2018
Souhlasem SČVK, a. s., ze dne 17. 8. 2018
Vyjádřením Povodí Ohře, s. p. ze dne 26. 7. 2018
Vyjádření správce kanalizace TSO ze dne19. 7. 2018
Vyjádřeními správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení
Smlouvami o smlouvě budoucí (Liberecký kraj)
Písemnými souhlasy vlastníků dle § 184a odst. 2) stavebního zákona

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek
rozhodnutí.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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
stavebního úřadu.
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Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1) stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána
žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bude stavebnímu úřadu
doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru,
k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Vedoucí stavebního úřadu
Štěpánka Hanzlíková v.r., oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení: Gerhard Arlt

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: …………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Rozdělovník:
1. Účastníci řízení (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům) veřejnou vyhláškou
P. p. č. 768, 562/15, 769, 55/1, 562/20, 562/14, 501/5, 501/3, 562/9, 496/8, 496/3,
496/5, 519, 504/4, 154/2, 504/17, 511/10, 511/12, 511/9, 517, 515/10, 515/1, 515/9,
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st. p. č. 2, 147, 149, 152, 153, 154/1, 154/6, 181, 167, 151, 150, 145, 144, 3, 4, 5 v k.
ú. Osečná
(Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám) veřejnou
vyhláškou
Čp. 90, 91, 92, 93, 145, 94, 95, 150, 148, 121, 1, 2, 3, 5, část obce Osečná, ulice
Českodubská
2. Úřad města Osečná k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a
sejmutí oznámení
3. Žadatel, obec a dotčené orgány jednotlivě

Doporučeně do vlastních rukou žadateli:
1. Město Osečná
Doporučeně:
1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. Ing. Jaroslav Vik, Svatovítské náměstí 92, 463 52 Osečná
3. Alice Viková, Svatovítské náměstí 92, 463 52 Osečná
4. Jaroslav Šolek, Českodubská 93, 463 52 Osečná
5. Markéta Šolková, Českodubská 93, 463 52 Osečná
6. Svobodová Miloslava, č. p. 127, 294 14 Jivina
7. Josef Onufer, Na Konečné 199/8, Prosetice, 415 01 Teplice
8. Urszula Onuferová, Na Konečné 199/8, Prosetice, 415 01 Teplice
9. Josef Müller, Českodubská 150, 463 52 Osečná
10. Irena Müllerová, Českodubská 150, 463 52 Osečná
11. KSS LK, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
12. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2
13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická 1082, Liberec
XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
14. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IČO 04084063,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
15. GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
16. Technické služby Osečná, příspěvková organizace, IČ: 71294228
Svatovítské náměstí 103, 463 52, Osečná, djc6vc3
17. Magistrát Města Liberec, odbor životního prostředí
18. Magistrát města Liberec, Úřad územního plánování
19. Magistrát města Liberec, odbor dopravy
20. Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3, IDDS: hv4aivj
21. Krajská hygienická stanice LK, Husova tř. 64, P.O.BOX 141, 460 31 Liberec 1,
IDDS: nfeai4j
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22. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS:
vsmhpv9, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec I - Staré Město
Na vědomí:
1. spis
Příloha pro žadatele:

Ověřená dokumentace pro územní řízení bude předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí spolu se stejnopisem písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřeného
doložkou právní moci (po tel. dohodě na č. 485 164 813).
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