67$787È51Ë0ċ672/,%(5(&
1iPČVWN\QČSULPiWRUD




VFKĤ]HUDG\PČVWDGQH
%RGSRĜDGXMHGQiQtE

=iYDG\YHIXQJRYiQtRGERUX6WDYHEQt~ĜDG00/DQiYUKRSDWĜHQt
9SUĤEČKX SRĜL]RYiQt QRYpKR ~]HPQtKR SOiQX PČVWD /LEHUFH E\O\ ]MLãWČQ\ ]iVDGQt
QHGRVWDWN\YSUiFLRGERUX6WDYHEQt~ĜDG-HGQiVHRSRFK\EHQtNWHUiYHYêVOHGNXYHGOD
NH ]GUåHQt SUDFt QD SĜtSUDYČ QRYpKR ~]HPQtKR SOiQX NWHUê MH MHGQtP ]KODYQtFK
VWUDWHJLFNêFKGRNXPHQWĤPČVWD=iURYHĖE\OD]MLãWČQDGDOãtSRFK\EHQtYSRGREČUR]SRUX
Y\GDQêFKSRYROHQtVSODWQêPL~]HPQtPLSOiQ\REFtYSĤVREQRVWLVWDYHEQtKR~ĜDGX


'ĤYRGSĜHGORåHQt



=SUDFRYDO

,QJ.DUROtQD+UENRYiQiPČVWN\QČSULPiWRUDDXUþHQi
]DVWXSLWHOND

3URMHGQiQR



3ĜHGNOiGi

,QJ.DUROtQD+UENRYiQiPČVWN\QČSULPiWRUDDXUþHQi
]DVWXSLWHOND

.SURMHGQiQtYUDGČSĜL]YiQ



3ĜHGSRNOiGDQiGREDSURMHGQiQt PLQ
3RþHWYêWLVNĤ

     

1iYUKXVQHVHQt
5DGDPČVWDSRSURMHGQiQt     
EHUHQDYČGRPt     
SĜHGORåHQêPDWHULiO=iYDG\YHIXQJRYiQtRGERUX6WDYHEQt~ĜDG00/




DXNOiGi

,QJ-LQGĜLFKX)DGUKRQFRYLWDMHPQtNRYL00/SURYČĜLW~GDMHXYiGČQpYGĤYRGRYp]SUiYČYHY]WD
KXNþLQQRVWL6WDYHEQtKR~ĜDGXDSĜLSUDYLWYêVWXS]WRKRWRSURYČĜHQt
7

























































'ĤYRGRYi]SUiYD

9SUĤEČKX SRĜL]RYiQt QRYpKR ~]HPQtKR SOiQX PČVWD /LEHUFH E\O\ ]MLãWČQ\ ]iVDGQt
QHGRVWDWN\YSUiFL RGERUX6WDYHEQt ~ĜDG-HGQiVHRSRFK\EHQt NWHUiYHYêVOHGNXYHGOD NH
]GUåHQt SUDFt QD SĜtSUDYČ QRYpKR ~]HPQtKR SOiQX NWHUê MH MHGQtP ]KODYQtFK VWUDWHJLFNêFK
GRNXPHQWĤ PČVWD =iURYHĖ E\OD ]MLãWČQD GDOãt SRFK\EHQt YSRGREČ UR]SRUX Y\GDQêFK
SRYROHQtVSODWQêPL~]HPQtPLSOiQ\REFtYSĤVREQRVWLVWDYHEQtKR~ĜDGX

=MLãWČQiSRFK\EHQt
 32'./$'<352129éÒ=(01Ë3/È10ċ67$
9SUĤEČKXSĜtSUDY\1RYpKRQiYUKXÒ3PČVWD/LEHUFHE\O\SRĜL]RYDWHOHPSUR]SUDFRYDWHOHÒ3
Y\åiGiQ\DNWXDOL]RYDQpSRGNODG\]HVWDYHEQtKR~ĜDGXNWHUpE\GOHRGVWVWDYHEQtKR]iNRQD
PČO\EêWSĜHGiYiQ\SUĤEČåQČ SRVOHGQtGDWDSURWYRUEXQiYUKXNWHUêE\OYHĜHMQČSURMHGQiQ
E\OD]SUDFRYiQDRGERUHP6WUDWHJLHD~]HPQtNRQFHSFHQD]iNODGČSĜtVWXSXGRGDWDEi]HVWD
YHEQtKR~ĜDGX 
6WDYHEQt~ĜDGMDNRRUJiQYHĜHMQpVSUiY\QHSRVN\WRYDOGDWDSURSUiFLQDWYRUEČQRYpKRÒ3SUĤEČå
QČ=HVWUDQ\SRĜL]RYDWHOHÒ3E\OY\]êYiQ3ĜHGDQiGDWDQHPČODGRVWDWHþQRXY\SRYtGDMtFtKRGQRWX
QDFRåSRĜL]RYDWHOL]SUDFRYDWHOÒ3RSDNRYDQČXSR]RUĖRYDOL

3RVOHGQtSRGNODG\E\O\]HVWDYHEQtKR~ĜDGXGRGiQ\YĜtMQX&2ä-(3ěËý,128='5ä(1Ë
9<'È1Ë675$7(*,&.e+2'2.80(1780ċ67$=SUDFRYDWHOÒ3REUDWHPSURYHGODNWXDOL
]DFLYêNUHVĤDOHE\O\]MLãWČQ\VWRYN\QHSĜHVQRVWtNG\QHQtPRåQp]RGSRYČGQČY\KRGQRWLWGDQp
~]HPtSURSĜLSUDYRYDQêÒ3'HVtWN\WČFKWR]iYDGY~]HPtMVRX]iYDåQpKRFKDUDNWHUX VWDYE\SRYR
OHQpYUR]SRUXVSODWQêPÒ3DSRG  3ěË/2+$þD 
'DWDFK\EČMtFtMDNRSRGNODGSURWYRUEXÒ3QHMVRX]iURYHĖSĜHGiYiQ\GRÒ$3

 52=325<63/$71é0Ò3±3292/(1Ë$.2/$8'$&(67$9(%
=iURYHĖE\O\SĜLSĜtSUDYČQRYpKRÒ3SĜLWHUpQQtFKãHWĜHQtFKDQD]iNODGČåiGRVWtRQiMP\DSURGH
MHSR]HPNĤ]MLãWČQ\VWDYE\NWHUpE\O\SRYROHQ\YUR]SRUXVSODWQêP~]HPQtPSOiQHP 3ěË/2+$
þ 

1HMHGQiVHRRMHGLQČORXFK\EXDOHMGHRRSDNRYDQpSRFK\EHQt]HVWUDQ\VWDYHEQtKR~ĜDGX3ĜtNODG\
Y\EUDQpYSĜtOR]HGRNUHVOXMtåHVHMHGQiRXPtVWČQtVWDYHEQHMHQRPGRQH]DVWDYLWHOQpKR~]HPtDOH
WDNpRXPtVWČQtYWUDVHSOiQRYDQêFKNRPXQLNDFtQHERYELRFHQWUX=DDEVXUGQtSDNSRYDåXML]GĤ
YRGQČQt]DVWDYČQtQH]DVWDYLWHOQêFKSORFKSRG2&3OD]D GRGQHVMHSR]HPHNSRGREFKRGQtPFHQ
WUHPYHGHQMDNRQH]DVWDYLWHOQi]HOHĖ NG\VWDYHEQt~ĜDGQHYiKiGiWVWDQRYLVNRåHQH]DVWDYLWHOQp
SR]HPN\O]H]DVWDYČWSRNXGEXGRXPtW]HOHQRXVWĜHFKX

 1(3292/(1e67$9%<63ě(58â(1é0ěË=(1Ë0





'DOãtPSUREOpPHPMVRXVWDYE\NWHUpY]QLNO\QD~]HPtPČVWDEH]SRYROHQt7\WRVWDYE\ÄþHNDMt³QD
GRGDWHþQpSRYROHQtGRGRE\Y\GiQtQRYpKRÒ3FRåMHQHVWDQGDUGQtSRVWXS'OHY\MiGĜHQtSUiYQt
NDQFHOiĜHQHPĤåHEêWSĜtSUDYDQRYpKRÒ3EUiQDMDNRLQVWLWXWÄSĜHGEČåQpRWi]N\³ 3ěË/2+$þ 
-HGQiVHRGHVtWN\SĜtSDGĤQDNDWDVWUXPČVWD

 352%/e0<92.2/1Ë&+2%&Ë&+
6WDYHEQt~ĜDGVYRXSĤVREQRVWt]DVDKXMHLGDOãtREFH9URFHE\OUHJLVWURYiQSRGQČW 3ěË/2
+$þ NG\VHQD00/REUiWLODVWDURVWNDREFH-HĜPDQLFH6WDYHEQt~ĜDG]GHQHMGĜtYHSRYROLO
VWDYEX5'YORNDOLWČNGHE\ORSRGHOãtGREČGRVDåHQRVKRG\PH]LYODVWQtN\SR]HPNĤDREFtDE\OD
Y\WYRĜHQD~]HPQtVWXGLHEXGRXFt]iVWDYE\DGRMHGQiQ\SRGPtQN\SOiQRYDFtFKVPOXYQD]DYHGHQt
VtWtDY\EXGRYiQtNRPXQLNDFH3RYROHQtE\ORY\GiQRYUR]SRUXVWRXWRVWXGLtDQDYtFE\O5'NRODX
GRYiQEH]SĜtWRPQRVWLVWDURVWN\YGREČNG\QHE\O\]NRODXGRYDQpSĜtSRMN\ YRGRYRG 'RGQHV
QHQtGĤPGRSUDYQČSĜLSRMHQ]SHYQČQRXNRPXQLNDFt7DWRYêVWDYEDYHOPLQHJDWLYQČRYOLYQLODPRå
QRVWEXGRXFtKRUR]YRMHGDQpKRPtVWD
-LQêPSĜtSDGHPMHREGREQČSRYROHQiYêVWDYEDYâLPRQRYLFtFK URN NWHUiE\ODYUR]SRUXV
SODWQêPÒ36WDURVWNDVHPXVHODLVRXGLWV00/DVSRUY\KUiOD 3ěË/2+$þ 

 67Ëä1267,=(675$1<9(ě(-1267,
00/UHJLVWUXMHGORXKRGREČYHONpPQRåVWYtSRGQČWĤ]HVWUDQ\REþDQĤQDQHVWDQGDUGQtþLQQRVWRG
ERUXVWDYHEQt~ĜDG-HGQiVHKODYQČRVWtåQRVWLQDÄPČĜHQtGYRMtPPHWUHP³NG\VWDYHEQt~ĜDGQH
SRVWXSXMHMHGQRWQČDMHQDSDGiQR]YêKRGĖRYiQtQČNWHUêFKVWDYLWHOĤ








3ĜtORKD





3ĜtORKD








3ĜtORKD










6WDYE\SRYROHQpYUR]SRUXVSODWQêP~]HPQtPSOiQHP










%\WRYêGĤP6NDQVND (', ±9UDWLVODYLFHQDG1LVRX
0\FtER[\DDXWRP\þNDXý63+ýHUPiN±5RFKOLFHX/LEHUFH
5RGLQQêGĤP±+RUQt+DQ\FKRY
5RGLQQêGĤP±6WDUê+DUFRY
%\WRYpGRP\6OXQHþQtVWUiĖ±6WDUê+DUFRY
-+73DUN .,.X.DXIODQGX±+RUQt5ĤåRGRO 
3OD]D/LEHUHF±/LEHUHF





















 %\WRYêGĤP6NDQVND (', ±9UDWLVODYLFHQDG1LVRX
3ODWQê~]HPQtSOiQ


3RSLVVLWXDFH
1D ]iNODGČ GRNXPHQWDFH ]SUDFRYDQp ILUPRX 6,$'(6,*1 /,%(5(& VUR SUR (8523($1 '(
9(/230(17  ,19(670(17 DV Y ~QRUX  E\OR 6WDYHEQtP ~ĜDGHP Y /LEHUFL GQH
Y\GiQRUR]KRGQXWtRXPtVWČQtVWDYE\þM6885ěHÒ5NWHUpQDE\OR
SUiYQt PRFL GQH  9 WpWR GRNXPHQWDFL E\O\ SURMHNWDQWHP ILUPRX 6,$6725,1* VUR
SURYHGHQ\QiVOHGXMtFt]PČQ\RSURWLY\GDQpPXÒ5=PČQDÒ5E\ODY\GiQDGQHSRGþM
6885ěH

9H]PČQČÒ5MHSRSViQVRXODGVÒ30/WDNWR
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Předmětné pozemky,
resp. jejich části, dotčené umístění vlastních objektů bytových domů (resp. viladomů – dům C), se
dle územního plánu města Liberec nacházejí v plochách bydlení městského (bytové domy) a bydlení
čistého (viladomy). Účelové komunikace a objekty (zařízení) technické infrastruktury místního vý



znamu jsou přípustné ve všech plochách územního plánu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
5R]SRU
%\WRYê GĤP MH XPtVWČQ ]SĤON\ YSORFKiFK %0 D ]GUXKp SĤON\ YSORFKiFK %ý -H SUDYGRX åH
YSORFKiFK%ýMHPRåQpVWDYČWXUþLWRXIRUPXE\WRYpKRGRPXW]Y9LODGĤPDOHYSĜtOR]HþREHF
QČ]iYD]QpY\KOiãN\60/þMHSRMHP9LODGĤPMDVQČGHILQRYiQÄViladomem se rozumí vícebytový dům s výškou do 3 NP s využitelným podkrovím a poměrem stran maximálně 1 ku 1,2. Architektonickým pojetím odpovídá rodinné vile. Za nadzemní podlaží se považuje i podlaží překryté
střechou mansardového typu.³%\WRYêGĤP6NDQVNDWRWRQHVSOĖXMHDQLYQi]QDNX
=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQD]SRORYLQ\GRSORFK%ýDQHVSO
ĖXMHGHILQLFLYLODGRPXGOHUHJXODWLYXÒ30/
































 0\FtER[\DDXWRP\þNDXý63+ýHUPiN±5RFKOLFHX/LEHUFH
3ODWQê~]HPQtSOiQ


3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQt VRXKODV N XPtVWČQt VWDYE\ E\O Y\GiQ GQH  SRG þM 6885ěH
9~]HPQtPVRXKODVXMHVRXODGVSODWQêPÒ30/SRSViQWDNWR
Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:
je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
poměry v území se podstatně nemění
záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas





záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního
předpisu
5R]SRU
- =iPČUMHXPLVĢRYiQGRQH]DVWDYLWHOQêFKSORFK
- 9~]HPQtPVRXKODVXQHQtSRSViQVRXODGV~]HPQtPSOiQHP
- =iPČUPČOEêWSURMHGQiQIRUPRX~]HPQtKRUR]KRGQXWtQH~]HPQtKRVRXKODVX
=iYČU
- 6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQDGRSORFKXUEDQL]RYDQp]HOHQČ
 RVWDWQt PČVWVNi]HOHĖ WDWR SORFKD MH SORFKRX QH]DVWDYLWHOQRX D VWDYED P\þN\ MH Y
QtQHSĜtSXVWQi

























 URGLQQêGĤP

±+RUQt+DQ\FKRY

3ODWQê~]HPQtSOiQ


3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQt UR]KRGQXWt D VWDYHEQt SRYROHQt N XPtVWČQt VWDYE\ E\OR Y\GiQ GQH  SRG þM
6865âL
9UR]KRGQXWtMHSRSViQVRXODGVÒ30/WDNWR
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

5R]SRU




6WDYEDMHXPLVĢRYiQDGRSORFKQH]DVWDYLWHOQêFKSORFK\SĜtURG\DNUDMLQ\WUDYQtSRURVW\DRVWSOR
FK\ YNUDMLQČ D QDYtF VWDYED OHåt YSiVPX ~]HPQt RFKUDQ\ SUR XPtVWČQt REFKYDWRYp NRPXQLNDFH
NGH YSĜtOR]H þ  REHFQČ ]iYD]Qp Y\KOiãN\ 60/ þ  MH VWDQRYHQR ÄPro umístění trasy obchvatové komunikace ve výhledu po roce 2015 se stanovuje pásmo územní ochrany. V tomto pásmu
musí veškerá činnost zohlednit budoucí využití pro výstavbu komunikace. V tomto pásmu zejména
není přípustné rozšiřovat zastavitelné území, povolovat rozsáhlé terénní úpravy, umisťovat trvalé
stavby apod.³

=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQDGRSORFKSĜtURG\DNUDMLQ\WUDYQt
SRURVW\DRVWSORFK\YNUDMLQČDGRSiVPD~]HPQtRFKUDQ\



























  5RGLQQêGĤP±6WDUê+DUFRY

3ODWQê~]HPQtSOiQ




3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQt UR]KRGQXWt D VWDYHEQt SRYROHQt N XPtVWČQt VWDYE\ E\OR Y\GiQ GQH  SRG þM
68655H





9UR]KRGQXWtMHSRSViQVRXODGVÒ30/WDNWR
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
3RSLVXPtVWČQtVWDYE\
Dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou bez podsklepení s přistavěnou garáží umístěný na
pozemku číslo 2163 v k.ú. Starý Harcov, Liberec XVI, při Lukášovské ul. bude osazen 10 m od pozemku číslo 2171 v k.ú. Starý Harcov
a 15 m od pozemku číslo
2164 v k.ú. Starý Harcov

5R]SRU
6WDYEDMH YHVNXWHþQRVWL XPtVWČQDMLQDNQHåMDNMHYUR]KRGQXWtXYHGHQR-HSDWUQpåHRGVWXSRG
SR]HPNX  QHQt P DOH P 7HQWR SRVXQ YãDN ]QDPHQi åH VWDYED MH UHDOL]RYiQD Xå
YQH]DVWDYLWHOQêFKSORFKiFK
=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQDGRSORFKSĜtURG\DNUDMLQ\WUDYQt
SRURVW\DRVWSORFK\YNUDMLQČDQHPČODEêWL]NRODXGRYiQDDYORåHQDGR.1




















  %\WRYpGRP\6OXQHþQtVWUiĖ±6WDUê+DUFRY

3ODWQê~]HPQtSOiQ


3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQt UR]KRGQXWt R XPtVWČQt VWDYE\ E\OR Y\GiQR GQH  SRG þM 68
85GUHYH

9UR]KRGQXWtMHSRSViQVRXODGVÒ30/WDNWR
6WDYHEQt~ĜDGY/LEHUFLMDNRVWDYHEQt~ĜDGSĜtVOXãQêSRGOH]iNRQDþ6ER~]HP
QtPSOiQRYiQtDVWDYHEQtPĜiGX VWDYHEQt]iNRQ YSODWQpP]QČQtSRVRXGLOYĜt]HQtYHYČFLQiYUKX
QD  ]PČQX ~]HPQtKR UR]KRGQXWt SRGDQê QiYUK GRORåHQê SURMHNWRYRX GRNXPHQWDFt SUR ]PČQX
~]HPQtKRUR]KRGQXWt]SUDFRYDQRX,QJ0LORVODYHP-RQHPYOHGQXDSRGOHRGVWVWD
YHEQtKR ]iNRQD UR]KRGO SUDYRPRFQp ~]HPQt UR]KRGQXWt R XPtVWČQt VWDYE\ Ä%\WRYp GRP\ 6WDUê




+DUFRY³ Y\GDQp SRG þ M 6'Ò2X ]H GQH  SUiYQt PRFL QDE\OR GQH
QDKUDGLWWtPWRQRYêPUR]KRGQXWtPRXPtVWČQtVWDYE\Ä2E\WQêVRXERUEM±6OXQHþQt
VWUiĖ±,,HWDSD³
5R]SRU
3RNXGE\E\ORGRGUåHQR~]HPQtUR]KRGQXWt]URNXE\ORE\YãHYSRĜiGNXDOH]PČQDÒ5Xå
PXVtEêWYVRXODGXVSODWQêP~]HPQtPSOiQHPPČVWD
=iPČUMHXPtVWČQGRSORFKXUEDQL]RYDQp]HOHQČRVWDWQtPČVWVNi]HOHĖDGiOHMH]iPČUXPtVWČQGR
WUDV\YHĜHMQČSURVSČãQpVWDYE\NRPXQLNDFHÄ1RYi-L]HUVNi³
=iYČU
6WDYED QHQt YVRXODGX V~]HPQtP SOiQHP SURWRåH MH XPLVĢRYiQD GR SORFK XUEDQL]RYDQp ]HOHQČ 
RVWDWQtPČVWVNi]HOHĖDGRWUDV\YHĜHMQČSURVSČãQpVWDYE\DSURWRQHPČODEêWSRYROHQD

























  -+73DUN .,.X.DXIODQGX±+RUQt5ĤåRGRO

3ODWQê~]HPQtSOiQ


3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQtUR]KRGQXWtRXPtVWČQtVWDYE\E\ORY\GiQRGQHSRGþM6865-D
9UR]KRGQXWtMHSRSViQVRXODGVÒ30/WDNWR





Z hlediska územního plánu, je daná lokalita vedena jako zastavěné území, určené pro plochy veřejné vybavenosti - obchodní zařízení a služby. Z architektonického a výtvarného hlediska budou navržené prodejní haly jednoduché a účelové stavby respektující základní firemní barvy nájemců.
Stavební úřad po přezkoumání zjistil, že žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení
podle § 95 odst. 1 stavebního zákona. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací. Pozemek se nachází. VUR]KRGQXWtWDNWRYČWDNRQþtDGiOHQHSRNUDþXMH
3RSLVXPtVWČQtVWDYE\
3URGHMQtKDOD$ se umisťuje na pozemku parc. č. 261, 262 v katastrálním území Horní Růžodol.
Odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a 1035 v katastrálním území Horní Růžodol bude 4,6
m, odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a 263 v katastrálním území Horní Růžodol bude
19,4 m a odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a 1113 v katastrálním území Horní Růžodol
bude 4,4 m.
3URGHMQtKDOD% se umisťuje na pozemku parc. č. 261, 262 v katastrálním území Horní Růžodol.
Odstup od společné hranice pozemků p. č. 262 a p.p.č. 238 v katastrálním území Horní Růžodol
bude 2,1 m, odstup od společné hranice pozemků p. č. 262 a 237 v katastrálním území Horní Růžodol bude 2,0 m a od společné hranice pozemků p. č. 262 a 1035 v katastrálním území Horní Růžodol, od rohu parovodního výměníku bude 15,1 m.
=SHYQČQpSORFK\ se umisťují na pozemku parc. č. 261, 262 v katastrálním území Horní Růžodol a
přes opravovaný most navazují na pozemek p.č. 223/1 v katastrálním území Horní Růžodol. Odstup
od společné hranice pozemků p.č. 261, 262 a pozemku p.č. 1113 v katastrálním území Horní Růžodol bude 4,2 m. Odstup od společné hranice pozemků p.č. 262 a p.p.č. 238 v katastrálním území
Horní Růžodol bude 2,6 m.
5R]SRU
-LåSĜLXPLVĢRYiQtVWDYE\MHMDVQpåH]DVDKXMHGRPtVWQtKRELRNRULGRUX.]iVDKXSUYNXÒ6(6GR
FKi]t MDN VDPRWQRXVWDYERX WDN L ]SHYQČQêPL SORFKDPL 9SĜtOR]H þ REHFQČ ]iYD]Qp Y\KOiãN\
60/ þ   9 SORFKiFK Ò6(6 QHQt SĜtSXVWQp XPLVĢRYDW QDG]HPQt DQL SRG]HPQt VWDYE\ V
YêMLPNRX
D  SRG]HPQtFK ]DĜt]HQt YHGHQt  WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ SRNXG EXGH ]iVDK GR SORFK Ò6(6
RPH]HQQDQHMPHQãtQXWQRXPtURXDQHEXGHPRåQpUHDOL]RYDWMLQpĜHãHQt
b) pěších cest a objektů drobné sadovnické architektury (lavičky, altány, fontány) a zařízení
mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše a podobné doplňky), nadzemních lanových drah
v území, kde jsou plochy ÚSES součástí zastavěného území nebo jsou zastavěným územím
obklopeny nebo jsou součástí ploch parků či rekreačních parků uvedených v kapitole 3.4.3. V
plochách ÚSES není přípustné umisťovat nadzemní ani podzemní stavby s výjimkou:
=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQDGRSORFKÒ6(6
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Návrh je v souladu s platným územním plánem města Liberce, stavba bude umístěna v plochách
smíšených centrálních, ve kterých jak obchodní domy, tak dále integrovaná stravovací zařízení,
kanceláře apod. přípustné. Umístěním stavby budou též částečně dotčeny plochy urbanizované zeleně (parky a parkově upravené plochy) v ul. 5. května, předložená dokumentace ovšem dostatečně
řeší náhradu této zeleně ozeleněním navrženého objektu (umístěním zeleně na střechách objektu).
Toto řešení bylo též odsouhlaseno příslušných dotčenými orgány (odborem životního prostředí
Magistrátu města Liberec, souhrnné stanovisko ze dne 16.6.2006.
3RSLVXPtVWČQtVWDYE\





V prostoru mezi ul. 5. května, ul. Palachovou a zadními stranami bloků domů od nám. Dr. E. Beneše a ul. Felberovy byla od poč. 90. let min. století připravována výstavba velkého polyfunkčního
objektu ("Galerie GALAS"). Na základě územního rozhodnutí (č.j. SDÚ/7120/4243/95/Dv ze dne
22.1.1996) a následných stavebních povolení byly provedeny pouze provizorní přeložky inž. sítí,
dešťová kanalizace pro odvodnění staveniště, statické zajištění stáv. objektů a odtěžena stavební
jáma v prostoru I. etapy stavby. Tím však byly stavební práce ukončeny.
Na základě převodu vlastnických a dalších práv nyní nový investor - spol. P4 Plaza s.r.o. - navrhl
výstavbu nového polyfunkčního objektu v návaznosti na již rozestavěnou stavbu.
Stavba navazuje na blok stáv. zástavby na vých. straně nám. Dr. E. Beneše (na štít budovy KB), za
stáv. blokem České pojišťovny se připojuje k jejímu V štítu na hraně Zámeckého nám. Z V a S je
území ohraničeno Palachovou ul., Šaldovým nám. a ul. 5. května. Staveniště je nepravidelného trojúhelníkového tvaru s výškovým rozdílem cca 7 m.
Konstrukčně se jedná o jednu stavbu - nákupní a zábavní centrum o 4 podzemních a 3 hlavních
nadzemních podlažích. Z ohledem na již vydaná rozhodnutí (územní rozhodnutí a stav. povolení I.
etapy původní "Galerie GALAS") je stavba členěna na I. a II. etapu. Součástí stavby je rovněž nové
řešení pěší zóny v ul. 5. května, chodník podél ul. Palachovy, rekonstrukce křižovatky u Zámeckého
nám. a dořešení dvorního traktu za hotelem Radnice vč. všech potřebných přípojek a přeložek inž.
sítí. 

5R]KRGQXWtRQiPLWNiFK~þDVWQtNĤĜt]HQt
1iPLWND6WDWXWiUQtKRPČVWR/LEHUHF]HGQH
V dokumentaci k územnímu řízení na víceúčelovou budovu Liberec Plaza, která je předložená na
Stavebním úřadě v Liberci nesouhlasí dva pohledy na budovu a to pohled z Palachovy ulice ve výkresu č. P-02 (z 21.4.2006) a pohled ze Zámeckého náměstí (z Felberovy ulice) č. P-03 (z
21.4.2006) a to s předloženou dokumentací k územnímu řízení, která nám byla předložena v červnu
2006 a ke které bylo dne 12.6.2006 vydáno naše stanovisko, které posoudilo dokumentaci na základě předešlých jednání. Tato jednání upřesnila vzhled domu tak, aby byl v souladu s výsledky veřejné
celostátní soutěže. Následně byla studie z dubna 2006 dle těchto jednání přepracována na studii
z května 2006, která je součástí obchodní smlouvy s městem.
Požadujeme, aby pohledy P-02 z Palachovy ulice a P-03 ze Zámeckého náměstí (Felberovy ulice),
které jsou v dokumentaci na Stavebním úřadě v Liberci staré a připomínkované, byly v souladu
s dohodnutými závěry a v souladu s předloženou dokumentací k územnímu řízení z června 2006.
 Nároží skleněné hmoty objektu na Šaldově náměstí se musí v pohledu z ulice Palachova
projevit v celé své vertikalitě a její horizontální narušení zelenou hmotou musí být
odstraněno.
 Musí být přeřešeno nároží ulic Palachova a Felberova (Zámecké náměstí) a betonová fasáda
vjezdu do garáží vedle historické budovy České pojišťovny dle schválené studie z května 2006.
Vydání územního rozhodnutí na základě předložené dokumentace by ohrozilo plnění podmínek obchodní smlouvy vzešlé z architektonické soutěže;
dále doplněná dne 6.10.2006:
Po konzultaci s odborem životního prostředí MML z hlediska problematiky funkce ploch zeleně a
s ohledem na námitky veřejnosti požadujeme prověřit způsob realizace zástavby v rámci pořízení
řádné změny územního plánu.
Jako problematická se jeví i oblast ochrany městské památkové zóny, kdy vydané rozhodnutí MML
v přenesené působnosti se neshoduje s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu. A
postoj samosprávy se neshoduje s vydaným rozhodnutím. S ohledem na význam lokality v centru
města doporučujeme iniciovat zahájení přezkumného řízení.





s e z a m í t á.
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6WDYHEQt~ĜDGGQHSRGýM6855ěHY\GiYiUR]KRGQXWt]DPtW
QXWtåiGRVWLRGRGDWHþQpVWDYHEQtSRYROHQtDWR]GĤYRGĤ
Dne 19.7.2012 podal stavebník žádost o vydání dodatečného povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Stavební úřad oznámil účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí opatřením ze dne 30.8.2012 a stanovil pro případné vyjádření lhůtu 15 dnů ode dne doručení
oznámení. Oznámení bylo zasláno na vědomí i dotčeným orgánům. Stavebnímu úřadu jsou
dobře známy poměry staveniště z provedených kontrolních prohlídek, které se konaly dne
2.6.2011 a dne 9.7.2012 (v rámci souběžně vedeného řízení o odstranění stavby pod č.j.
SUSD/7120/073679/12-Ur).
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 129 odst. 2 stavebního zákona, a vzhledem k tomu, že stavebník dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona neprokázal, že stavbu lze dodatečně povolit, stavební úřad žádost
v souladu s ust. § 51 odst. 3 správního řádu zamítl.
Z hlediska požadavků pro případné dodatečné povolení stavby dle ust. § 129 odst. 2 stavebního
zákona stavební úřad uvádí, že stavba nevyhovuje požadavkům uvedeným pod písmeny a) a c)
uvedeného ustanovení:
·

Stavba není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Předmětný pozemek je dle
platného územního plánu města Liberec součástí nezastavitelného území, konkrétně ploch
urbanizované zeleně – ostatní městské zeleně (liniové, izolační), ve kterých jsou dle regulativů
funkčního a prostorového uspořádání území (obecně závazná vyhláška SML č. 2/2002, ve znění
pozdějších předpisů) – kap. 3.4.3 a tabulky č. 3.4/3 přípustné pouze sadovnické úpravy
převážně izolačního a ochranného určení a liniová zeleň. Stavba rodinného domu není
přípustná ani z hlediska obecného regulativu pro nezastavitelná území (kap. 3.4.1 Základní
vybavenost území a tabulka č. 3.4/1 – Přehled staveb tvořících nedílnou součást
nezastavitelných území).
Ze stanoviska, uplatněného v rámci řízení Statutárním městem Liberec, odborem právním a veřejných zakázek (zn. PR/CJ MML 119249/12 ze dne 11.9.2012) kromě výše uvedených skutečností ohledně platného územního plánu dále vyplývá, že stavba není v souladu s platným Zásadami územního rozvoje LK, protože předmětný pozemek leží v koridoru pro umístění staveb a
opatření pro snižování ohrožení území povodněmi P46 Ostašovský potok.

·

Z hlediska požadavku uvedeného pod písmenem c) ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona se
k dodatečnému povolení stavby nesouhlasně vyjádřil Magistrát města Liberec (dále jen MML),
odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody stanoviskem ze dne 31.7.2012 pod č.j.
MML/ZPOP/Vav/102210/12 a dále v rámci souhrnného vyjádření ze dne 18.9.2012 pod zn.
MML/ZP/Pi/119357/12-SZ 119357/12/2. Stavba je dle uvedených stanovisek umístěna ve
funkčním biokoridoru Ostašovského potoka, který je široký 10 m (zahrnuje vodní tok a území
na pravém břehu do vzdálenosti cca 5 m od koryta toku). Dle regulativů územního plánu (viz
výše uvedená závazná vyhláška SML) mohou být biokoridory využity pouze tak, aby nebyla
omezena jejich funkčnost. Stavba rodinného domu vč. doplňkových staveb (např. opěrná zeď)
je postavena přímo do území biokoridoru, čímž tvoří významnou migrační překážku, protože
migrační pás zde vede pouze po pravé straně toku, tj. v místě předmětné stavby. Lokalita podél
horní části Ostašovského potoka neumožňuje migraci jinou linií, neboť na většině okolních
pozemků jsou oplocené zahrady s rodinnými domy.
V rámci řízení bylo dále vydáno odborem dopravy MML dne 18.9.2012 pod zn. MML
119338/12/2-OD/Bb CJ MML 127037/12 nesouhlasné vyjádření z důvodu absence rozhodnutí





o připojení pozemku k místní komunikaci a závazného stanoviska dle příslušných ustanovení
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Sám žadatel v rámci řízení uplatnil dne 19.9.2012 vyjádření (nazvané „odvolání na rozhodnutí
o nepovolení dodatečného povolení stavby“), ve kterém uvádí argumenty, které jsou z hlediska
požadavků uvedených v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona nepřípustné. Argument, že dům je
koncipován jako mobilní dřevostavba na pilotech, není z hlediska řízení podstatný,
z provedených kontrolních prohlídek je jednoznačně zřejmé, že se jedná o stavbu ve smyslu § 2
odst. 3 stavebního zákona. Požadavek žadatele na přezkoumání možnosti přemístění stavby na
jiné vhodné místo v rámci daného pozemku je rovněž nepřípustný, je na žadateli, aby sám prokázal, že stavbu je v souladu s ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona možno povolit, případně
žadatel může předložit jiné řešení v souladu se stavebním zákonem a dalšími právními předpisy
– což jednoznačně s ohledem na výše uvedené neučinil. 
1iVOHGQČVWDYHEQtNåiGiRGRGDWHþQpSRYROHQtVWDYE\UHNUHDþQtFKDWDNĤOQDGtOQDRSČUQi]tG
NDVNOHQtNDYãDNVWDYHEQt~ĜDGMLåUR]KRGXMH]FHODMLQDNDWRStVHPQRVWt]HGQHSRGý
M 6855ěH SĜHUXãXMH Ĝt]HQt GR GRE\ Y\GiQt QRYpKR ~]HPQtKR SOiQX PČVWD
/LEHUHFVRGĤYRGQČQtP
Stavebník požádal o dodatečné povolení stavby. Platný územní plán města Liberce na předmětných
pozemcích neumožnuje výstavbu takových staveb, pozemek p.č. 187 v katastrálním území Ostašov u
Liberce je součástí nezastavitelných ploch urbanizované zeleně: ostatní městská zeleň – liniová,
izolační (viz regulativy funkčního a prostorového uspořádání území - příloha č. 1 obecně závazné
vyhlášky SML č. 2/2002).
V současné době je již zpracován návrh nového územního plánu města Liberce a probíhá řízení o
jeho schválení dle ust. § 52 stavebního zákona (toto řízení proto lze považovat za předběžnou otázku dle ust. 57 správního řádu). V rámci projednání návrhu nového územního plánu může dojít ke
změně funkčního využití předmětného pozemku, která by dodatečné povolení stavby umožnila.
Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke skutečnosti, že řízení o novém územním plánu by dle schváleného harmonogramu mělo být dokončeno do 31.12.2016 vydáním nového územního plánu, stavební
úřad řízení přerušil.
9êĜH]]SURMHGQiYDQpKR~]HPQtKRSOiQXSURYHĜHMQpSURMHGQiQt]













  SR]HPHNSDUFþYN~+RUQt6XFKiX/LEHUFH

OHWHFNêVQtPHN






OHWHFNêVQtPHN





3ODWQê~]HPQtSOiQ



3RSLVVLWXDFH




6WDYHEQt ~ĜDGGQHSRG ýM6865-HSĜHUXãXMHĜt]HQt RGRGDWHþQpP
VWDYHEQtPSRYROHQtQDGREXQHXUþLWRXDSRåDGXMHSRVWDYHEQtNRYLDE\GRSOQLO
doklad o změně územního plánu města Liberce na pozemek číslo 454/2 v k.ú. Horní Suchá u Liberce
(pro část v plochách přírody a krajiny - orná půda).
2GĤYRGQČQt
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. Žádost neposkytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí.
Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení.
V rámci výzvy k doplnění žádosti nebyl stanoven termín pro doplnění, stavební úřad bude ve věci
rozhodovat až po vydání stanoviska obce k žádosti o změnu územního plánu pro část pozemku investora. 

3UYQtQi]RU)UDQN%ROG
Přerušení z důvodu předběžné otázky (za ni označena budoucí možná změna územního plánu) Pokud stavební úřad v řízení o odstranění, resp. dodatečné povolení stavby řízení přeruší z důvodu, že
probíhá řízení o předběžné otázce (§ 57 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), kterou má být
změna, resp. zpracování nového územního plánu (přičemž nový územní plán stavbu již umožňuje)
domnívám se, že nepostupuje správně. Institut předběžné otázky je směřován na jiné případy, a to
na takové, kdy správní úřad nemůže rozhodnout do doby, než bude o určité otázce pravomocně rozhodnuto jiným orgánem veřejné moci, tedy správním orgánem nebo např. soudem. Pokud je ovšem
pro danou lokalitu zpracován územní plán, je pro stavební úřad ve své stávající podobě závazný.
Podle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je územní plán závazný pro rozhodování v
území a stavební úřad je povinen se jím řídit. To, že dojde v budoucnu ke změně územního plánu
nebo k vydání nového územního plánu by nemělo být důvodem k přerušení řízení z titulu probíhajícího řízení o předběžné otázce. Navíc, územní plán (resp. jeho změna) není rozhodnutím, jde o
opatření obecné povahy, a to podle dikce správního řádu rozhodnutím není. Ustanovení o předběžné otázce se na danou situaci dle mého názoru vztáhnout a použít nedají, stavební úřad by tak měl v
řízení pokračovat. Účastník přerušeného řízení má podle správního řádu (§§ 64 a 76) možnost se
proti usnesení o přerušení řízení odvolat.













3ĜtORKD




OBEC JEŘMANICE
3DVWHYQt-HĜPDQLFH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WHOID[,ý2HPDLOR~BMHUPDQLFH#YROQ\F]


0DJLVWUiWPČVWD/LEHUHF
NUXNiPWDMHPQtND

QDYČGRPtSULPiWRUQiPČVWN\QČ


ýM2~«9\ĜL]XMH0JU)LHELJHURYi9-HĜPDQLFtFK


9ČF6WtåQRVWQDSRVWXSVWDYHEQtKR~ĜDGX

3RGiYiPHWtPWRVWtåQRVWQDSRVWXSRGERUX6WDYHEQt~ĜDG0DJLVWUiWXPČVWD/LEHUHF
NWHUêQHUHVSHNWXMHSODWQRX~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFLD~]HPQČSOiQRYDFtSRGNODGQDãtREFH

.RQNUpWQČYHYČFLY\GDQpKR~]HPQtKRVRXKODVX]HGQHþM6855
0D~]HPQtVRXKODVVXPtVWČQtPURGLQQpKRGRPXGĜHYČQpKRSĜtVWĜHãNXMtPN\QDY\EtUiQtYRGR
YRGQtSĜtSRMN\DRSORFHQtQDSR]HPNXSþDYN~-HĜPDQLFH

'OH~]HPQtKRSOiQXREFH-HĜPDQLFHVHSR]HPN\QDFKi]tY]DVWDYLWHOQpP~]HPtYSORãHR]QDþHQp
MDNR%9]KOHGHPNWRPXåHVHMHGQiRUR]ViKORXQH]DVtĢRYDQRXSORFKXMHY\XåLWtFHOpSORFK\
SRGPtQČQR]SUDFRYiQtP~]HPQtVWXGLHNRQNUpWQČ86 SURNWHURXSODWQê ~]HPQtSOiQYNDSLWROH
,]iYD]QpþiVWLXYiGtDVWDQRYXMHQiVOHGXMtFt

Rozsáhlá plocha bydleni individuálního charakteru, NGHMHWĜHEDĜHãLW]HMPpQD
]SĤVRE]DVWDYČQtVtĢNRPXQLNDFtSURGRSUDYQtREVOXKXGRSUDYQtQDSRMHQt
QDVWiYDMtFtNRPXQLNDFHYHĜHMQiSURVWUDQVWYtWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUXD]HOHĖ
9UiPFLWHWRSORFK\PXVtY]QLNQRXWSORFKDYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtRPLQLPiOQt
YêPČĜH 3000 m2 (1000 m2 v rámci plochy B.24 a PYUiPFLSORFK\%),
do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.
Obsah uzemni studie bude řešit umístění uličních alejí a zeleň na veřejných
prostranstvích.






6WXGLHSURGDQp~]HPtE\ODSRĜt]HQDSRĜL]RYDWHO0DJLVWUiWPČVWD/LEHUHFRGERUKODYQtKRDUFKLWHN
WD=SUDFRYiQtWUYDORGYDURN\E\ORNRPSOLNRYDQpY]KOHGHPNYHONpPXSRþWXYODVWQtNĤGRWþHQpKR
~]HPt6WDYHEQt~ĜDGVHYSUĤEČKXSURFHVXSRĜL]RYiQtVWXGLHNHVWXGLLQHY\MiGĜLOSĜHVWRåHE\OREH
VOiQ
9HVSROXSUiFLSRĜL]RYDWHOHDREFHE\O\Y~]HPtQDVWDYHQ\SRGPtQN\WDNDE\E\OLLQYHVWRĜLQXFHQL
SĜHG]DKiMHQtPVWDYE\GRPĤY\EXGRYDWSRWĜHEQRXLQIUDVWUXNWXUX.RQNUpWQČQDVWUDQČYNDSLWROH
%5HJXODþQtSUYN\SORãQpKRDSURVWRURYpKRXVSRĜiGiQt'DOãtSRGPtQN\SURUR]KRGRYiQt
~]HPQtVWXGLHVHXYiGt

3RGPtQNRXSURY\GiQt~]HPQtKRUR]KRGQXWtSURVWDYEX5'EXGH]DMLãWČQt~]HPQt SĜLSUDYHQRVWL
(vydání územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu, vydání ohlášky, případně stavebního povolení) SUR YHãNHURX GRSUDYQt D WHFKQLFNRX LQIUDVWUXNWXUX XPtVĢRYDQRX QD SR]HPFtFK SĜLOpKDMt
FtFKNSR]HPNXSURVWDYEX5'
SĜLþHPå GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXUD EXGH Y\EXGRYiQD SRGpO FHOp KUDQLFH SR]HPNX SUR VWDYEX 5'
NWHUiSĜLOpKiNQDYUKRYDQpGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXĜH
Nepřípustné jsou všechny činnosti, stavby a kultury, které nejsou v popisu jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití uvedeny v kategorii hlavní využití, přípustné využití nebopodmíněně
přípustné využití. Přístup k navrženému stavebnímu pozemku č. 35 bude výhradně z navrhované
komunikace MO2 - 6/30.
V místě kořenové zóny dřevin (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) nelze
provádět žádné terénní úpravy a stavební činnost z důvodu ochrany registrovaného VKP Císařská
alej.

'OHQDãHKRQi]RUX6WDYHEQt~ĜDGY/LEHUFLQHUHVSHNWRYDOSRGPtQNXY\EXGRYiQtLQIUDVWUXNWXU\
NG\åY\GDO~]HPQtVRXKODVVHVWDYERX5'YORNDOLWČ86SĜHGMHMtPY\EXGRYiQtP

9~]HPQtPVRXKODVXMHXYHGHQR

'RSUDYQtQDSRMHQtna nově budovanou ( nezkolaudovanou ) místní komunikaci napozemku p.č.
950/25, 991/1 a 992/5±YåiGQpPSĜtSDGČVHQHMHGQiRPtVWQtNRPXQLNDFL6WDYHEQtSRYROHQtSUR
.RPXQLNDFLDYHĜHMQpRVYČWOHQtE\ORY\GiQR6WDYHEQtP~ĜDGHPY/LEHUFLGQHSRGþM
68859i6S

6WDYEDNRPXQLNDFHQHQt]GDOHNDGRNRQþHQDSDUDPHWU\VWDYE\QHRGSRYtGDMtSRGPtQNiPQDVWDYH
QêPVWXGLtYêãHXYHGHQpSR]HPN\MVRXVWiOHYHGHQ\MDNRWUYDOêWUDYQtSRURVW6YêVWDYERXYHĜHM
QpKRRVYČWOHQtQHE\ORDQL]DSRþDWR

9RGRYRGQtSĜtSRMND z PE 100 SDR 11 d32 x 3 mm délky 4,50m napojená na vodovodní řad PE
d63, vedoucí v blízkosti pozemku číslo 991/19 k. ú. Jeřmanice a ukončená ve vodoměrné šachtě na
pozemku investora pozemku číslo 991/18 k. ú. Jeřmanice…..
1D]PLĖRYDQêYRGRYRGQtĜDGE\ORY\GiQRVWDYHEQtSRYROHQt2GERUHPåLYRWQtKRSURVWĜHGt0DJLV
WUiWXPČVWD/LEHUHFGQHSRGþM00/=398'DO6=ĜDGQHQt
GRSRVXG]NRODXGRYDQê SĜHVWRE\O]NRODXGRYiQGĤPþSNWHUêMHQDĜDGQDSRMHQ 





1DSRGPtQN\GDQpVWXGLt86E\OVWDYHEQtNLMHKR]iVWXSFHXSR]RUQČQSĜLRVREQtPLWHOHIRQLFNpP
MHGQiQtDGiOHYL]VWDQRYLVNDREFHåiGRVW]iVWXSFHVWDYHEQtNDRY\MiGĜHQtDVWDQRYLVNRREFHþM
2~VWDQRYLVNRREFHþM2~

'RPQtYiPHVHåHQHUHVSHNWRYiQtPVWXGLH6WDYHEQt~ĜDGYiåQČRKUR]LOEXGRXFtYêVWDYEXYGDQp
ORNDOLWČNG\PĤåHGRMtWNWRPXåH]GHEXGRXSRVWDYHQ\GRP\EH]SĜtVWXSRYêFKNRPXQLNDFtDYH
ĜHMQpKRRVYČWOHQtDVtWČRQHGRVWDWHþQpNDSDFLWČ-HGQDORE\VHRSUHFHGHQWQtVLWXDFLNG\E\PXVHO
VWDYHEQt~ĜDGVRKOHGHPQDXVWDQRYHQtRGVWVSUiYQtKRĜiGXXGDOãtKRVWDYHEQtNDYWpWRORNDOL
WČUR]KRGQRXWREGREQČFRåE\]QDPHQDORQHUHVSHNWRYDWSRåDGDYHNQDY\EXGRYiQtLQIUDVWUXNWXU\
SĜHGSRYROHQtPVWDYE\7tPE\GRãORN]QHKRGQRFHQtLQYHVWLFHYSRGREČYORåHQêFKILQDQþQtFKSUR
VWĜHGNĤDþDVXYãHFK]~þDVWQČQêFKGR]SUDFRYiQtDSURMHGQiQt~]HPQtVWXGLH
'iOHQHEXGHVSOQČQRXVWDQRYHQtRGVWY\KOiãN\þ6ERREHFQêFKSRåDGDYFtFKQD
Y\XåtYiQt ~]HPt NWHUp ĜtNi åH QD NDåGp  KHNWDU\ ]DVWDYLWHOQp SORFK\ E\GOHQt VH PXVt Y\PH]LW
VRXYLVHMtFtSORFKDYHĜHMQpKRSURVWUDQVWYtRPLQLPiOQtYêPČĜHP 7DWRSRGPtQNDE\ODĜHãHQD
~]HPQtVWXGLL YL]YêNUHV.RPSOH[QtXUEDQLVWLFNêQiYUK 6RXþiVWt~]HPQtKRVRXKODVXPiEêWWHG\
XYHGHQSRåDGDYHNQDUHDOL]DFL]HOHQpKRSiVXSRGpOSR]HPNX]iPČUXWDNMDNMHY\PH]HQRY~]HP
QtVWXGLLDE\E\ORGRGUåHQRYêãHXYHGHQpXVWDQRYHQt

=iYČUHPVGČOXMHPHåHYHYČFLY\GDQpKR~]HPQtKRVRXKODVXSRGiPHåiGRVWRSĜH]NXPNH.UDM
VNpPX~ĜDGXY/LEHUFL


0JU+HOHQD)LHELJHURYi

VWDURVWNDREFH
















From: OÚ Jeřmanice [mailto:ou_jermanice@volny.cz]
Sent: Friday, November 27, 2015 1:54 PM
To: 'hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz'
Subject: Stížnost na postup stavebního úřadu

9iåHQiSDQtQiPČVWN\QČ

QD]iNODGČQDãHKRMHGQiQt]DVtOiPGRSOQČQtNQDãt6WtåQRVWLQDSRVWXSVWDYHEQtKR~ĜDGX]HGQH
þM2~

'OHQDãHKRQi]RUXNURPČQHUHVSHNWRYiQt~]HPQtVWXGLH86 YL]QDãHVWtåQRVW GRãOR]HVWUDQ\
VWDYHEQtKR~ĜDGXLNSRUXãHQtVWDYHEQtKR]iNRQDNRQNUpWQČNG\~]HPQtVRXKODVO]HY\GDW
SRX]HYSĜtSDGČåH]iPČUQHY\åDGXMHQRYpQiURN\QDYHĜHMQRXGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWX
UX
>.RPHQWiĜ:.@

Ò]HPQtVRXKODV

  0tVWR ~]HPQtKR UR]KRGQXWt VWDYHEQt ~ĜDG Y\Gi ~]HPQt VRXKODV SRNXG MH ]iPČU Y ]DVWDYČQpP~]HPt QHER Y ]DVWDYLWHOQp SORãH
SRPČU\Y~]HPtVHSRGVWDWQČQHPČQtD]iPČUQHY\åDGXMHQRYpQiURN\QDYHĜHMQRXGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUXÒ]HPQt
VRXKODVQHO]HY\GDWYSĜtSDGHFK]iPČUĤSRVX]RYDQêFKYH]MLãĢRYDFtPĜt]HQtQHERSURNWHUpE\ORY\GiQRVWDQRYLVNRNSRVRX]HQt YOLYĤ
SURYHGHQt]iPČUXQDåLYRWQtSURVWĜHGtSRGOH]iNRQDRSRVX]RYiQtYOLYĤQDåLYRWQtSURVWĜHGt 


9]KOHGHPNYêãHXYHGHQpPXPČOREêWGOHQDãHKRQi]RUX]DKiMHQR~]HPQtĜt]HQtDY\GiQR~]HPQt
UR]KRGQXWtMHKRåSĜtORKRXPČODEêWGOHStVPG VWDYHEQtKR]iNRQDSOiQRYDFtVPORXYDNWHUi
E\ĜHãLODY\EXGRYiQtYHĜHMQpDGRSUDYQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\Y~]HPt2GSRYČćQDQDãLVWtåQRVW
]RGWDMHPQtND00/,QJ-LQGĜLFKD)DGUKRQFHQHSRYDåXMHPH]DGRVWDþXMtFt

>.RPHQWiĜ:.@

äiGRVWRY\GiQt~]HPQtKRUR]KRGQXWt
  .åiGRVWLRY\GiQt~]HPQtKRUR]KRGQXWtåDGDWHOSĜLSRMt

D GRNODG\SURND]XMtFtMHKRYODVWQLFNpSUiYRQHERVPORXYXQHERGRNODGRSUiYXSURYpVWVWDYEXQHERRSDWĜHQtNSR]HPNĤPQHERVWDY
EiPQDNWHUêFKPiEêWSRåDGRYDQê]iPČUXVNXWHþQČQW\WRGRNODG\VHSĜLSRMXMtQHO]HOLWDWRSUiYDRYČĜLWYNDWDVWUXQHPRYLWRVWtGiONR
YêPSĜtVWXSHP

E ]iYD]QiVWDQRYLVNDSRSĜtSDGČUR]KRGQXWtGRWþHQêFKRUJiQĤQHERMLQpGRNODG\SRGOH]YOiãWQtFKSUiYQtFKSĜHGSLVĤQHY\GiYiOLVH
NRRUGLQRYDQp]iYD]QpVWDQRYLVNRSRGOHRGVWQHERR]iYD]QpVWDQRYLVNRY\GiYDQpVSUiYQtPRUJiQHPNWHUêMHSĜtVOXãQêY\GDW
~]HPQtUR]KRGQXWt

F  VWDQRYLVND YODVWQtNĤ YHĜHMQp GRSUDYQt D WHFKQLFNp LQIUDVWUXNWXU\ N PRåQRVWL D ]SĤVREX QDSRMHQt QHER N SRGPtQNiP GRWþHQêFK
RFKUDQQêFKDEH]SHþQRVWQtFKSiVHP

G VPORXY\VSĜtVOXãQêPLYODVWQtN\YHĜHMQpGRSUDYQtDWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\QHERSOiQRYDFtVPORXYXY\åDGXMHOL]iPČUY\EXGRYi
QtQRYpQHER~SUDYXVWiYDMtFtYHĜHMQpGRSUDYQtDWHFKQLFNpLQIUDVWUXNWXU\










.þLQQRVWL6WDYHEQtKR~ĜDGXY/LEHUFLPiPHLGDOãtSĜLSRPtQN\
SĜLMHGQRWOLYêFKĜt]HQtFKVHSRVWXS~ĜDGXOLãtQHYåG\REGUåtPHVWDYHEQtSRYROHQtþLMVPHY\]YiQL
N~þDVWLQD]iYČUHþQpNRQWUROQtSURKOtGFHDQHYåG\MHSRVWXSRYiQRGOHVWDYHEQtKR]iNRQD

.RQNUpWQtGYDSĜtNODG\
-

-

stavba domu č.p. 349 ( stavba ubytovacího zařízení), stavební povolení ani kolaudační souhlas jsme
neobdrželi, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce jsme vyzváni nebyli, obec obdržela pouze sdělení o označení budovy číslem popisným
stavba domu č.p. 330 – souhlas s ohlášením stavby Obec neobdržela, k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce jsme vyzváni nebyli, Obec obdržela jen sdělení o označení budovy číslem popisným
z 3.12.2008. V případě tohoto domu je zarážející, že k domu dodnes nevede zkolaudovaná komunikace a vodovodní řad nebyl zkolaudován ještě v době podání naší stížnosti na postup SÚ ( tj.
23.3.2015 ),při uvedení stavby do užívání tedy nebyly splněny podmínky územního rozhodnutí
( součástí ÚR pro zmíněný dům je jak stavba komunikace, tak stavba vodovodu).


8åtYiQtVWDYHE

>.RPHQWiĜ:.@

  6WDYHEQt~ĜDGSĜLXYiGČQtVWDYE\GRXåtYiQt]NRXPi]GDVWDYEDE\ODSURYHGHQDYVRXODGXVUR]KRGQXWtPRXPtV
WČQtQHERMLQêP~NRQHPQDKUD]XMtFtP~]HPQtUR]KRGQXWtDSRYROHQtPVWDYE\DGRNXPHQWDFtQHERRYČĜHQRXSURMHNWRYRXGRNXPHQWDFt
YVRXODGXVHVWDQRYLVN\QHER]iYD]QêPLVWDQRYLVN\SRSĜtSDGČUR]KRGQXWtPLGRWþHQêFKRUJiQĤE\ODOLY\GiQDSRGOH]YOiãWQtFKSUiY
QtFK SĜHGSLVĤ D ]GD MVRX GRGUåHQ\ REHFQp SRåDGDYN\ QD YêVWDYEX 'iOH ]NRXPi ]GD VNXWHþQp SURYHGHQt VWDYE\ QHER MHMt XåtYiQt
QHEXGHRKURåRYDWåLYRWDYHĜHMQp]GUDYtåLYRWQHER]GUDYt]YtĜDWEH]SHþQRVWDQHERåLYRWQtSURVWĜHGt


3RNXGEXGHWHFKWtW]DVODWNXYHGHQêPSĜtNODGĤPQČMDNpGRNODG\ QDSĜ~]HPQtUR]KRGQXWtSURGĤP
þS UiGD9iPMH]DãOX

'RXIiPåHQD]iNODGČQDãHKRMHGQiQtVHVSROXSUiFHVH6WDYHEQtP~ĜDGHPY/LEHUFLYêUD]QČ]OHSãt
DSRGREQpVLWXDFHVHQHEXGRXRSDNRYDW

6SĜiQtPKH]NpKRGQH
0JU+HOHQD)LHELJHURYi
VWDURVWNDREFH

2EHF-HĜPDQLFH
3DVWHYQt
-HĜPDQLFH

WHO





3ĜtORKDþ

2NROQtREFHYSĤVREQRVWL6Ò/LEHUHF


1) Stavby pro bydlení umístěné do rezervních ploch pro bydlení – Minkovice
2) Stavba trojdomu umístěná do ploch pro bydlení – nízkopodlažní v rozporu s regulativy platného územního plánu Šimonovice – Minkovice
3) Stavba v rozporu s územním plánem obce Šimonovice – umístěná do nezastavitelné plochy
4) Rodinný dům o zastavěné ploše 363 m2 z větší části umístěný do nezastavitelné plochy orné
půdy – Dlouhý Most
5) Stavba v rozporu s územní studií US3 Jeřmanice – stížnost obce Jeřmanice proti postupu SÚ
6) Nepovolená stavba na pozemku parc. č. 271/22 k. ú. Šimonovice, kterou stavební úřad nijak
neřeší.





















 6WDYE\SURE\GOHQtXPtVWČQpGRUH]HUYQtFKSORFKSURE\GOHQt±0LQNRYLFH
Ò]HPQtSOiQREFHâLPRQRYLFHSODWQêYGREČY\GiQtUR]KRGQXWt ± 


3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQt UR]KRGQXWt N XPtVWČQt VWDYE\ URGLQQpKR GRPX D VWDYHEQt SRYROHQt QD VWDYEX URGLQQpKR
GRPX QD SR]HPHN SDUF þ  YN ~ 0LQNRYLFH E\OR Y\GiQR GQH    SRG þ M
68650D9RGĤYRGQČQtStVHPQRVWLMHXYHGHQRåHÄXPtVWČQtVWDYE\MHYVRXODGX
VHVFKYiOHQRX~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFt³
Ò]HPQt VRXKODV VXPtVWČQtP VWDYE\ D VRXKODV VRKOiãHQtP VWDYE\ URGLQQpKR GRPX QD SR]HPNX
SDUF þ  YN ~ 0LQNRYLFH E\O Y\GiQ    SRG þ M 68650D
9RGĤYRGQČQt StVHPQRVWL MH XYHGHQR åH Ä=iPČU VSOĖXMH YãHFKQ\ SRGPtQN\ SRGOH   RGVW 
VWDYHEQtKR]iNRQDMHY]DVWDYČQpP~]HPtQHERY]DVWDYLWHOQpSORãH³
5R]SRU
=iPČU\MVRXXPLVĢRYiQ\ GRUH]HUYQtFKSORFKSURE\GOHQt SORFKD5 3RGOHVWDYHEQtKR]iNRQD
Pi~]HPQtUH]HUYDVORXåLWNRFKUDQČ~]HPtSURSRåDGRYDQêEXGRXFt]iPČU3URWRGRSORFK\UH]HU
Y\QHMGRXXPLVĢRYDWåiGQpVWDYE\3ORFKDUH]HUY\QHQt]DVWDYLWHOQiSORFKD$E\PRKO\EêWVWDYE\
GRSORFK\UH]HUY\XPLVĢRYiQ\WDNPXVtEêW]PČQČQDQDSORFKXQiYUKRYRX UR]YRMRYRX NWHUiMH
MLåSORFKRX]DVWDYLWHOQRX
=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQDGRSORFK\5NWHUiMHSORFKRX
UH]HUYQtSURYêVWDYEX5'-HGQiVHRSORFKXQH]DVWDYLWHOQRXYHNWHUpQHQtVWDYEDURGLQQpKR
GRPXSĜtSXVWQi








 6WDYEDWURMGRPXXPtVWČQiGRSORFKSURE\GOHQt±Qt]NRSRGODåQtYUR]SRUXVUHJXODWLY\
SODWQpKR~]HPQtKRSOiQXâLPRQRYLFH±0LQNRYLFH
3ODWQê~]HPQtSOiQREFHâLPRQRYLFH


3RSLVVLWXDFH
8]HPQtUR]KRGQXWtNXPtVWČQtWURMGRPXþRE\WRYêFKMHGQRWNiFKQDSR]HPNXSDUFþYN
~0LQNRYLFHDVWDYHEQt SRYROHQtE\ORY\GiQRGQHSRGþM6865
0D9StVHPQRVWLVHGiOHPOXYtMLåMHQRVDPRVWDWQČVWRMtFtPþW\ĜSRGODåQtPE\WRYpPGRPX
9RGĤYRGQČQtStVHPQRVWLMHXYHGHQRåHÄXPtVWČQtVWDYE\MHYVRXODGXVHVFKYiOHQRX~]HPQČSOi
QRYDFtGRNXPHQWDFt³
5R]SRU
=iPČUMVRXXPLVĢRYiQGR]DVWDYLWHOQpSORFK\þNWHUiVHQDFKi]tYSORFKiFKSURE\GOHQtQt]
NRSRGODåQt7DWRSORFKDMHXUþHQDSURYêVWDYEXDå5'VYHOLNRVWtSDUFHORGDåP
3RGOHWHKG\SODWQêFKSĜHGSLVĤE\OURGLQQêGĤPGHILQRYiQMDNRVWDYEDNWHUiVYêPVWDYHEQČWHFKQLF
NêPXVSRĜiGiQtPRGSRYtGiSRåDGDYNĤPQDURGLQQpE\GOHQtYtFHQHåSRORYLQDSRGODKRYpSORFK\




PtVWQRVWtMHXUþHQDNE\GOHQtPiPD[LPiOQČWĜLVDPRVWDWQpE\W\DPiQHMYêãHGYČQDG]HPQtSRGOD
åtMHGQRSRG]HPQtSRGODåtDSRGNURYt
9SORFKiFKSURE\GOHQtQt]NRSRGODåQtKRMHYêVWDYEDURGLQQêFKGRPNĤVYtFHQHåMHGQtPQDG]HP
QtP SRGODåtP D SRGNURYtP Y\ORXþHQD 3URMHNWRYDQp URGLQQp GRP\ PDMt GYČ QDG]HPQt SRGODåt D
RE\WQp SRGNURYt 3UR ORNDOLWX þ  þLQt PD[LPiOQt YêãND KĜHEHQH GRPX QDG WHUpQHP PD[LPiOQČ
P=GRNXPHQWDFHY\SOêYiåHYêãNDKĜHEHQHQDGWHUpQHPXQDYUåHQêFKGRPĤþLQtFFD
P
=iPČUPiEêWXPLVĢRYiQQDSR]HPN\SDUFþ ðP þ Pð þ
Pð Dþ Pð Ò]HPQtSOiQVWDQRYXMHPLQLPiOQtYHOLNRVWSDUFHO\P-HGQRW
OLYpVWDYHEQtSDUFHO\E\O\XUþHQ\NDåGiSURWĜLGRP\6SUiYQČE\WHG\PČODYHOLNRVWSDUFHO\þLQLW
PLQLPiOQČ  Pð 1XWQRVW GRGUåRYDW YêãH VWDQRYHQp UHJXODFH SRWYUGLO 1HMY\ããt VSUiYQt VRXG
YUR]VXGNXþM$V±]YUiPFLNWHUpKRĜHãLODåDOREXREFHâLPRQRYLFH
SURWL åDORYDQpPX .UDMVNpPX ~ĜDGX /LEHUHFNpKR NUDMH ]D ~þDVWL RVRE\ ]~þDVWQČQp QD Ĝt]HQt '2
086 237,0$ VSRO V U R Y Ĝt]HQt R NDVDþQtFK VWtåQRVWHFK åDORYDQpKR D RVRE\ ]~þDVWQČQp QD
Ĝt]HQtSURWLUR]VXGNX.UDMVNpKRVRXGXYÒVWtQDG/DEHP±SRERþNDY/LEHUFL]HGQHþ
M&DNWHUê]UXãLOUR]KRGQXWt.UDMVNpKR~ĜDGX/LEHUHFNpKRNUDMHSRWYU]XMtFtKR
UR]KRGQXWt0DJLVWUiWX0ČVWD/LEHUHFRXPtVWČQtYêãHSRSVDQpKR]iPČUX

=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHXPLVĢRYiQDGRSORFK\NWHUiMHSORFKRXSUR
YêVWDYEXURGLQQêFKGRPĤ%\WRYêGĤPGRWpWRSORFK\QHO]HXPtVWLW=iURYHĖQHMVRXGRGUåHQ\GDOãt
UHJXODFH VWDQRYHQp ~]HPQtP SOiQHP MDNR MH PLQLPiOQt YêPČUD SR]HPNX SUR VWDYEX 5' SRGODå
QRVWVWDYE\DYêãNDVWDYE\NKĜHEHQL2EHFVHSURWLUR]KRGQXWtVWDYHEQtKR~ĜDGXRGYRODOD8VSČOD
DåX1HMY\ããtKRVSUiYQtKRVRXGXNWHUêGRãHON]iYČUXåHNUDMVNêVRXGMHGQR]QDþQČDVSUiYQČGR
YRGLOåHQDSDGHQiUR]KRGQXWtMVRXYUR]SRUXV~]HPQtPSOiQHPREFHâLPRQRYLFHDåHVWČåRYDWHO
~]HPQtSOiQQHVSUiYQČLQWHUSUHWRYDONG\åQHVKOHGDOåHE\UR]KRGQXWtVWDYHEQtKR~ĜDGXE\ODYUR]
SRUXVH]iYD]QêPLSRåDGDYN\~]HPQtKRSOiQX









 6WDYEDYUR]SRUXV~]HPQtPSOiQHPREFHâLPRQRYLFH±XPtVWČQiGRQH]DVWDYLWHOQpSORFK\
Ò]HPQtSOiQREFHâLPRQRYLFHSODWQêYURFH






3RSLVVLWXDFH
Ò]HPQtPVRXKODVHPþM68550D&-00/]HGQHE\O
XGČOHQ VRXKODV VXPtVWČQtP VWDYE\ URGLQQpKR GRPX QD SR]HPNX SDUF þ  Y NDWDVWUiOQtP




~]HPt 0LQNRYLFH 3R]HPHN E\O ~]HPQtP SOiQHP Y\PH]HQ MDNR QH]DVWDYLWHOQê ± SORFKD SUR
RFKUDQQRX]HOHĖ
5R]SRUD]iYČU
Ò]HPQtPVRXKODVHPþM68550D&-00/]HGQHE\O
XGČOHQ VRXKODV VXPtVWČQtP VWDYE\ URGLQQpKR GRPX QD SR]HPNX SDUF þ  Y NDWDVWUiOQtP
~]HPt0LQNRYLFH3R]HPHNE\O~]HPQtPSOiQHPSODWQêPYURFHY\PH]HQMDNRQH]DVWDYLWHO
Qê±SORFKDSURRFKUDQQRX]HOHĖ,SĜHVWR]GHE\OXPtVWČQURGLQQêGĤPMHKRåYêVWDYEXWDWRQH]D
VWDYLWHOQiSORFKDQHXPRåQXMH6RXþiVWt~]HPQtKRUR]KRGQXWtMHUR]ERUSRGPtQHNGOHVWDYHE
QtKR]iNRQDNGHMHXYHGHQRåH]iPČUMHXPtVĢRYiQGR]DVWDYČQpKR~]HPtD]DVWDYLWHOQpSORFK\L
SĜHVWRåHSR]HPHNQHE\OY~]HPQtPSOiQXREFHâLPRQRYLFHSODWQpPYURFHVRXþiVWt]DVWDYČ
QpKR~]HPtDQL]DVWDYLWHOQpSORFK\







 5RGLQQêGĤPR]DVWDYČQpSORãHP]YČWãtþiVWLXPtVWČQêGRQH]DVWDYLWHOQpSORFK\RUQp
SĤG\±'ORXKê0RVW
3ODWQê~]HPQtSOiQREFH'ORXKê0RVWYURFH


3RSLVVLWXDFH
5R]KRGQXWtRXPtVWČQtVWDYE\QDXPtVWČQtURGLQQpKRGRPXDVWDYHEQtSRYROHQtQDSR]HPHNSDUFþ
 YN ~ 'ORXKê 0RVW E\O\ Y\GiQ\ GQH    SRG þ M 6865âL
9StVHPQRVWLMHVRXODGVSODWQêP~]HPQtPSOiQHPREFH'ORXKê0RVWSRSViQWDNWR8PtVWČQtVWDY
E\MHYVRXODGXVHVFKYiOHQRX~]HPQČSOiQRYDFtGRNXPHQWDFt

5R]SRU
3ĜLEOLåQČSRORYLQD]iPČUXMHXPtVWČQDGRSORFKRUQpSĤG\
=iYČU
6WDYEDQHQtYVRXODGXV~]HPQtPSOiQHPSURWRåHMHMtYČWãtþiVWMHXPLVĢRYiQDGRSORFKRUQpSĤG\
=KOHGLVND ~]HPQtKR SOiQX VH MHGQi R SORFK\ QH]DVWDYLWHOQp GR NWHUêFK QHO]H VWDYEX SUR E\GOHQt
XPtVWLW







 6WDYEDYUR]SRUXV~]HPQtVWXGLt86-HĜPDQLFH±VWtåQRVWREFH-HĜPDQLFHSURWLSRVWXSX
6Ò
3ODWQê~]HPQtSOiQ-HĜPDQLFH








3RSLVVLWXDFH





'QHE\ODSRGiQDVWtåQRVWLQDSRVWXSVWDYHEQtKR~ĜDGXþM2~YHYČFLQHUHVSHN
WRYiQtSRåDGDYNĤ]SUDFRYDQpKR~]HPQČSOiQRYDFtKRSRGNODGX'iOHNURPČQHUHVSHNWRYiQt~]HPQt
VWXGLH86 GRãOR]HVWUDQ\VWDYHEQtKR ~ĜDGXL NSRUXãHQt VWDYHEQtKR ]iNRQDNRQNUpWQČ NG\
~]HPQtVRXKODVO]HY\GDWSRX]HYSĜtSDGČåH]iPČUQHY\åDGXMHQRYpQiURN\QDYHĜHMQRXGRSUDYQt
DWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX
5R]SRU
=iPČUMHXPLVĢRYiQGR]DVWDYLWHOQpSORFK\%NWHUiMHVRXþiVWt~]HPtSURNWHUpE\OD~]HPQtP
SOiQHP VWDQRYHQDSRGPtQND]SUDFRYiQt ~]HPQtVWXGLH7DWR VWXGLHE\OD]SUDFRYiQDDYORåHQDGR
HYLGHQFH ~]HPQČ SOiQRYDFt þLQQRVWL 2EHF -HĜPDQLFH SRGDOD VWtåQRVW QD SRVWXS VWDYHEQtKR ~ĜDGX
SĜLY\GiQt~]HPQtKRVRXKODVX]HGQHþM68550D~]HPQtVRXKODV
VXPtVWČQtPURGLQQpKRGRPXGĜHYČQpKRSĜtVWĜHãNXMtPN\QDY\EtUiQtYRGRYRGQtSĜtSRMN\DRSOR
FHQtQDSR]HPFtFKSDUFþDYN~-HĜPDQLFH
9HVWXGLLE\ODVWDQRYHQDSRGPtQNDSURY\GiQt~]HPQtKRUR]KRGQXWtSURVWDYEX5'EXGH]DMLãWČQt
~]HPQtSĜLSUDYHQRVWL Y\GiQt~]HPQtKRUR]KRGQXWtSĜtS~]HPQtKRVRXKODVXY\GiQtRKOiãN\SĜt
SDGQČ VWDYHEQtKR SRYROHQt  SUR YHãNHURX GRSUDYQt D WHFKQLFNRX LQIUDVWUXNWXUX XPtVĢRYDQRX QD
SR]HPFtFKSĜLOpKDMtFtFKNSR]HPNXSURVWDYEX5'SĜLþHPåGRSUDYQtLQIUDVWUXNWXUDEXGHY\EXGR
YiQDSRGpOFHOpKUDQLFHSR]HPNXSURVWDYEX5'NWHUiSĜLOpKiNQDYUKRYDQpGRSUDYQtLQIUDVWUXNWX
ĜH

6WDYHEQt ~ĜDG Y/LEHUFL QHUHVSHNWRYDO WXWR SRGPtQNX NG\å Y\GDO ~]HPQt VRXKODV VH VWDYERX 5'
YORNDOLWČ86SĜHGY\EXGRYiQtPSRåDGRYDQêFKVtWt9~]HPQtPVRXKODVXMHXYHGHQR
'RSUDYQtQDSRMHQtQDQRYČEXGRYDQRX QH]NRODXGRYDQRX PtVWQtNRPXQLNDFLQDSR]HPNXSþ
D±YåiGQpPSĜtSDGČVHQHMHGQiRPtVWQtNRPXQLNDFL6WDYHEQtSRYROHQtSUR
.RPXQLNDFLDYHĜHMQpRVYČWOHQtE\ORY\GiQR6WDYHEQtP~ĜDGHPY/LEHUFLGQHSRGþM
68859i6S
6WDYEDNRPXQLNDFHQHQt]GD
OHNDGRNRQþHQDSDUDPHWU\VWDYE\QHRGSRYtGDMt SRGPtQNiP QDVWDYHQêP VWXGLt YêãHXYHGHQpSR
]HPN\MVRXVWiOHYHGHQ\MDNRWUYDOêWUDYQtSRURVW6YêVWDYERXYHĜHMQpKRRVYČWOHQtQHE\ORDQL]D
SRþDWR
9RGRYRGQtSĜtSRMND]3(6'5G[PPGpON\PQDSRMHQiQDYRGRYRGQtĜDG3(
GYHGRXFtYEOt]NRVWLSR]HPNXþtVORN~-HĜPDQLFHDXNRQþHQiYHYRGRPČUQpãDFKWČQD
SR]HPNXLQYHVWRUDSR]HPNXþtVORN~-HĜPDQLFH«
1D]PLĖRYDQêYRGRYRGQtĜDGE\ORY\GiQRVWDYHEQtSRYROHQt2GERUHPåLYRWQtKRSURVWĜHGt0DJLV
WUiWXPČVWD/LEHUHFGQHSRGþM00/=398'DO6=ĜDGQHQt
GRSRVXG]NRODXGRYDQêDSĜHVWRE\O]NRODXGRYiQGĤPþSNWHUêMHQDĜDGQDSRMHQ
1HUHVSHNWRYiQt VWXGLH 86 6WDYHEQtP ~ĜDGHP YiåQČ RKUR]LOR EXGRXFt YêVWDYEX YGDQp ORNDOLWČ
NG\ PĤåH GRMtW NWRPX åH ]GH EXGRX SRVWDYHQ\ GRP\ EH] SĜtVWXSRYêFK NRPXQLNDFt D YHĜHMQpKR
RVYČWOHQtDVtWČRQHGRVWDWHþQpNDSDFLWČ
.URPČQHUHVSHNWRYiQt~]HPQtVWXGLH86GRãOR]HVWUDQ\VWDYHEQtKR~ĜDGXLNSRUXãHQtVWDYHEQtKR
]iNRQDNRQNUpWQČNG\~]HPQtVRXKODVO]HY\GDWSRX]HYSĜtSDGČåH]iPČUQHY\åDGXMHQRYp
QiURN\QDYHĜHMQRXGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX
9WRPWRSĜtSDGČNG\Y~]HPtQHE\ODSĜLSUDYHQDGRSUDYQtDWHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUDPČOREêW]DKi
MHQR~]HPQtĜt]HQtDY\GiQR~]HPQtUR]KRGQXWtMHKRåSĜtORKRXPČODEêWGOHStVPG VWDYHE
QtKR]iNRQDSOiQRYDFtVPORXYDNWHUiE\ĜHãLODY\EXGRYiQtYHĜHMQpDGRSUDYQtWHFKQLFNpLQIUDVWUXN
WXU\Y~]HPt






=iYČU
6WDYEDQHE\ODXPtVWČQDYVRXODGXVSRåDGDYN\~]HPQtVWXGLH86±EH]]DMLãWČQt~]HPQtSĜLSUDYH
QRVWLSURYHãNHURXGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUXSURVWDYEX5'SRGpOKUDQLFHSR]HPNXSUR
VWDYEX 5' D EH] SOiQRYDFt VPORXY\ 'iOH E\OD VWDYED XPtVWČQD ~]HPQtP VRXKODVHP L SĜHVWR åH
]iPČUY\åDGRYDOQRYpQiURN\QDGRSUDYQtDWHFKQLFNRXLQIUDVWUXNWXUX

6WHMQČWDNXVWDYE\GRPXQDVRXVHGQtPSR]HPNXNWHUiSUREČKODMHãWČSĜHGY\GiQt~]HPQtKRSOiQX
WHG\SĜHGSODWQRVWtSRGPtQN\]SUDFRYiQt~]HPQtVWXGLHREHFQHREGUåHODVRXKODVVRKOiãHQtPVWDYE\
GRPX þ S  N ~þDVWL QD ]iYČUHþQp NRQWUROQt SURKOtGFH REHF Y\]YiQD QHE\OD DOH REGUåHOD MHQ
VGČOHQtRR]QDþHQtEXGRY\þtVOHPSRSLVQêP]9SĜtSDGČWRKRWRGRPXMH]DUiåHMtFtåH
NGRPXGRGQHVQHYHGH]NRODXGRYDQiNRPXQLNDFHDYRGRYRGQtĜDGQHE\O]NRODXGRYiQMHãWČYGREČ
SRGiQtVWtåQRVWLQDSRVWXS6Ò WM 3ĜLXYHGHQtVWDYE\GRXåtYiQtWHG\QHE\O\VSOQČQ\
SRGPtQN\~]HPQtKRUR]KRGQXWt VRXþiVWtÒ5SUR]PtQČQêGĤPMHMDNVWDYEDNRPXQLNDFHWDNVWDY
EDYRGRYRGX 










 1HSRYROHQiVWDYEDQDSR]HPNXSDUFþN~âLPRQRYLFHNWHURXVWDYHEQt~ĜDGQLMDN
QHĜHãt

/HWHFNêVQtPHN


3RSLVVLWXDFH
6WDYHEQt ~ĜDG GQH    Y\]YDO StVHPQRVWt þ M 68550D QD ]iNODGČ åi
GRVWLVWDYHEQtNĤRGRGDWHþQpSRYROHQtSĜtVWDYE\KRVSRGiĜVNpKRREMHNWXNþS]HGQH
DE\GRGQĤRGGRUXþHQtYê]Y\SĜHGORåHQRXåiGRVWGRSOQLOLR~GDMHDSRGNODG\
=iYČU
1HSRYROHQiSĜtVWDYEDKRVSRGiĜVNpKRREMHNWXNþSVHQDFKi]tYSORFKiFKSURE\GOHQtQt]NR
SRGODåQtKR 3ORFK\ SUR E\GOHQt Qt]NRSRGODåQt WHQWR W\S VWDYE\ XPRåĖXMt SĜHVWR VWDYHEQt ~ĜDG NH
NRQFLPČVtFHOLVWRSDGXYĜt]HQtQLMDNQHSRNURþLO






