MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/242307/17-Vá
CJ MML 246840/17
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 27.11.2017

Město Osečná
Svatovítské náměstí č.p. 105
463 52 Osečná

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Osečná, IČO 00263061, Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
(dále jen "stavebník") dne 21.11.2017 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Oprava povrchů komunikací ve městě Osečná - ulice Nová
Oprava konstrukčních vrstev vozovek
na pozemcích parc. č. 72/2, 768, 829/4, 829/6, 562/24, 562/15, 827 v katastrálním území Osečná.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Oprava konstrukčních vrstev vozovek
Ulice Nová v prostoru mezi ulicemi Českodubská a Školní je rozdělena na dvě větve dle konstrukce
komunikace.
Větev "A" délky 376 m bude opravovaná v šířce od 2,90 m až 3,50 m bude ohraničena dvojlinkou
z kamenné kostky drobné v této konstrukci - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm,
spojovací postřik emulzní SPE 0,35 kg/m2, frézování živičného krytu v tl. 50 mm.
Větev "B" délky 196 m bude upravovaná v šířce 3,0 m v místě stávající štěrkové cesty, štěrk bude
odstraněn a vozovka bude provedena v konstrukci - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl.
50 mm, spojovací postřik emulzní SPE 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 tl. 50
mm, štěrkodrť frakce 0/63 ŠD tl. 250 mm, vozovka bude ohraničena dvojlinkou z kamenné dlažby
drobné.
Kamenná dlažba drobná 100 x 100 x 100 mm - žula do betonového lože, v prostoru kolem
kanalizačních poklopů bude dodatečně odříznut kryt vozovky a provedena trojlinka z kamenné
dlažby drobné - 100 x 100 x 100 mm, žula do betonového lože.
Všechny spáry mezi dlažbou a živičným krytem budou ošetřeny asfaltovou zálivkou.

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"), oznamuje
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podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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 stavebního řízení bude vydáno nejdříve
po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lhůty k vyjádření.
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona
Město Osečná, Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona
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 XXXVratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Technické služby Osečná, příspěvková organizace, IČO 71294228, Svatovítské náměstí č.p. 103,
463 52 Osečná,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IČO 04084063, Olšanská č.p.
2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 144, 150, 3, 145, 151, 249, 234, 233, 241, 251, 239, 261, 244, 245, 232, 226, 260, 237, 238,
247, 171, parc. č. 60, 58, 769, 55, 501/5, 562/21, 562/14, 562/25, 550/4, 550/1, 551/4, 551/7, 551/5,
551/6, 551/1, 555/6, 555/7, 553/7, 553/4, 72/1, 72/3, 69, 66, 64, 524/3, 523/2, 562/19, 562/18,
562/17, 562/16, 562/13, 562/12, 523/4, 524/2, 524/1 v katastrálním území Osečná
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Osečná č.p. 93, č.p. 94, č.p. 92, č.p. 145, č.p. 95, č.p. 186, č.p. 177, č.p. 173, č.p. 184, č.p. 185, č.p.
178, č.p. 200, č.p. 183, č.p. 175, č.p. 171, č.p. 199, č.p. 176, č.p. 180 a č.p. 205

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich
vymezení za účastníky řízení.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
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o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
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.

K vyvěšení:
Statutární město Liberec
Město Osečná
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Osečná, IDDS: r2rbb9r
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou
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
Technické služby Osečná, příspěvková organizace, IDDS: djc6vc3
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 103, 463 52 Osečná
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 144, 150, 3, 145, 151, 249, 234, 233, 241, 251, 239, 261, 244, 245, 232, 226, 260, 237, 238,
247, 171, parc. č. 60, 58, 769, 55, 501/5, 562/21, 562/14, 562/25, 550/4, 550/1, 551/4, 551/7, 551/5,
551/6, 551/1, 555/6, 555/7, 553/7, 553/4, 72/1, 72/3, 69, 66, 64, 524/3, 523/2, 562/19, 562/18,
562/17, 562/16, 562/13, 562/12, 523/4, 524/2, 524/1 v katastrálním území Osečná
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Osečná č.p. 93, č.p. 94, č.p. 92, č.p. 145, č.p. 95, č.p. 186, č.p. 177, č.p. 173, č.p. 184, č.p. 185, č.p.
178, č.p. 200, č.p. 183, č.p. 175, č.p. 171, č.p. 199, č.p. 176, č.p. 180 a č.p. 205
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 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
Městský úřad Osečná, IDDS: r2rbb9r
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná

