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tel.: 485 243 604  

 

 

Okresní stavební bytové družstvo 

Kamenická č.p. 1213 

Liberec VI-Rochlice 

460 06  Liberec 6 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního 

zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.8.2020 podal a dne 4.11.2020 doplnil 

Okresní stavební bytové družstvo, IČO 00224138, Kamenická č.p. 1213, Liberec VI-Rochlice, 

460 06  Liberec 6, 

které zastupuje CEREBYD, spol. s r.o., IČO 28769813, Bukovina č.p. 66, 511 01  Turnov 1, 

vyhláška, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

na stavbu: 

 

REGENERACE BYTOVÉHO DOMU Halasova č.p. 891 a 892, Liberec VI- Rochlice 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1586/42, 1586/43 v katastrálním území Rochlice u Liberce. 

 

Stavba obsahuje: 

Zateplení fasád a střechy bytového domu, suterénního stropu a opravu lodžií panelového bytového 

domu. Bude použit kontaktní zateplovací systém ETICS z expandovaného polystyrénu šedého EPS 

Plus, Minerál v tl. 140 mm pro obvodové stěny, ostění a nadpraží oken budou opatřena izolací min. 

tl. 80mm, pro střechu bude izolace provedena z polystyrenu EPS 100S v tl. 2x120 mm, výtahová 

šachta bude opatřena izolací v tl. 100 mm extrudovaného polystyrenu. Lodžie budou opraveny 
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vyspravením stropů, podlah včetně izolací. Stávající ocelové zábradlí lodžií bude vyměněno za nové 

z kovového rámu s výplní z bezpečnostního skla. Stávající vstupy budou reprofilovány a opatřeny 

perlinkou a omítkou Marmolit včetně nového oplechování stříšek. Stávající okna a lodžiové 

soupravy budou vyměněny za plastové. V prostoru suterénního vstupu bude zateplen strop 

deskami z minerální vlny tl. 140mm s kazetovým podhledem. Bleskosvody budou řádně ošetřeny a 

uchyceny zpět. Omítka na objektu bude provedena silikátová.  

 

Budou provedeny stavební úpravy uvnitř objektu, které spočívají ve výměně a úpravě osobních 

výtahů. Stávající výtahy včetně technologie a vstupních dveří budou demontovány. Nově budou 

osazeny lanové výtahy s nosností 400 kg s kabinou o rozměrech 950x1100x2150mm a posuvnými 

vstupními a šachtovými dveřmi 800x 2000mm.  

 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ivan Kallmunzer 

CSc. (ČKAIT 0500620); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 

úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu předem dokončení těchto fází výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby dle plánu kontrolních prohlídek: 

a) Dokončení stavby. 

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

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o 

způsobilosti tuto činnost vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením 

stavebních prací na povolované stavbě. 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona 

- Okresní stavební bytové družstvo, Kamenická č.p. 1213, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 31.8.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 

dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a 

stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 

přerušeno. Žádost byla doplněna dne 4.11.2020. 

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 

jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 

posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 

k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 

výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ze dne 18.9.2020, č.j. HSLI-2016-3/KŘ-P-PRE-2020 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,  ze dne 24.8.2020 č.j. KHSLB 

16937/2020 S-KHSLB 16937/2020 
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- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, ze dne 24.8.2020 č.j. SEI-

9977/2020/51.102_001 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16.9.2020 č.j. 

KULK 68051/2020 OŽPZ 1275/2020 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

výroku uvedených. 

 

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona 

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

Město, 460 01  Liberec 1, 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1586/41, 1586/106, 1586/189, 1586/190, 1586/289, 1586/290, 1586/291, 1586/292, 

1586/293, 1586/318 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice č.p. 893 

 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ze dne 18.9.2020, č.j. HSLI-2016-3/KŘ-P-PRE-2020 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,  ze dne 24.8.2020 č.j. KHSLB 

16937/2020 S-KHSLB 16937/2020 

- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, ze dne 24.8.2020 č.j. SEI-

9977/2020/51.102_001 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16.9.2020 č.j. 

KULK 68051/2020 OŽPZ 1275/2020 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, ze dne 14.9.2020 č.j. MML/ZP/Piv/156793/20 

SZ 156793/20/2, 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, ze dne 

9.10.2020 č.j. UP/7110/166737/20/Du CJ MML 197903/20 

- dokladu o vlastnictví 

- vyjádření správců podzemních zařízení 

 



Č.j. CJ MML 247570/20 str. 4 

 
Upozornění:  

Stavebník je povinen se při realizaci stavby řídit příslušnými ustanoveními stavebního zákona, 

zejména ustanoveními § 152 – stavebník, 153 – stavbyvedoucí a stavební dozor, 156 – požadavky na 

stavby, 157 – stavební deník a 160 – provádění staveb. Stavební úřad je oprávněn kontrolovat a 

požadovat doložení plnění uvedených povinností stavebníka a stavbyvedoucího. 

U staveb pro bydlení je stanovena povinnost odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím a 

nepostačuje u nich pouze výkon stavebního dozoru! 

 

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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve 

výši 5000 Kč byl zaplacen. 

 

 

Příloha: 

 ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí) 

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

 



Č.j. CJ MML 247570/20 str. 5 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

CEREBYD, spol. s r.o., IDDS: gd5vfef 

 sídlo: Bukovina č.p. 66, 511 01  Turnov 1 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec  

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1586/41, 1586/106, 1586/189, 1586/190, 1586/289, 1586/290, 1586/291, 1586/292, 

1586/293, 1586/318 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice č.p. 893 

 

Dotčené orgány státní správy 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

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

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

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 585/26, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 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 

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 

 

 

 

  

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  

 

 

založit: př. arch. 891+892/LBC VI - Rochlice 
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