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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 26.11.2020 podala 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, Husova č.p. 357/10, Liberec I-Staré Město, 

460 01  Liberec 1, 

kterou zastupuje STORING spol. s r.o., IČO 25410482, Žitavská č.p. 727/16, Liberec III-Jeřáb, 

460 07  Liberec 3 

(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: 

Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s., Liberec I 

    

              SO 01  CUM (Centrum urgentní medicíny)   

  SO 02 Parkovací dům a Energocentrum   

  SO 03 Propojovací chodba "CUM" + objekt "A" (Pavilon chirurgických oborů) 

  SO 04 Propojovací chodba "CUM"+obj. SO 02 (Parkovací dům a Energocentrum)

  SO 05 Propojovací lávka "CUM" + "stávající heliport" 

  SO 06 Propojovací chodba "CUM" + obj. "D" (Pavilon následné péče) 

  SO 08 Kolektory 

   SO 08.1 Hlavní kolektor   

   SO 08.2 Kolektor-komíny    

  SO 12 (Oplocení a) opěrné stěny    

  SO 20 Komunikace a zpevněné plochy   

  SO 21 Areálové komunikace  

  SO 40 Úpravy stávajícího objektu "D"  

  SO 900 Odpařovací stanice 
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  SO ZS  Zařízení staveniště (buňky) 

 

                          (Provozní soubory, jež jsou součástí výše uvedených objektů:    

                          PS 100 Provozní soubory v rámci CUM   

   PS 101 Pneumatický dopravní systém (Potrubní pošta) 

   PS 102 Zařízení pro vertikální dopravu pro SO 01  

   PS 103 Bezdrátové technologie   

   PS 104 Serverovna, TÚ (tel. ústředna)   

   PS 106 Úprava vody   

   PS 107 Generální klíč pro SO 01 

   PS 108  Vestavby operačních sálů  

   PS 109  Koncové prvky rozvodů medicinálních plynů (rampy, stativy atd.) 

 

  PS 200 Provozní soubory v rámci Parkovacího domu a Energocentra  

        PS 201 Zdroje tepla a odkouření   

        PS 202 Náhradní zdroj    

PS 203 Zařízení pro vertikální dopravu pro SO 02   

PS 204 Parkovací systém    

PS 205 Generální klíč pro SO 02   

  PS 300 Zdravotnické technologie   

  PS 400 Vybavení interiéru) 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 814/1, 839/1, 843/1, 843/3, 845, 846/2, 867/2, 867/12, parc. č. 

817/5, 819/3, 835/1, 835/5, 835/7, 839/3, 840/1, 841, 844/1, 846/1, 865, 866, 867/1, 867/3, 867/4, 867/5, 

867/6, 867/7, 867/8, 867/9, 867/10, 867/11, 867/18, 871, 5771/1, 5778/1, 5778/2, 5779, 5780/1, 5780/17 

v katastrálním území Liberec. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 01  Centrum urgentní medicíny (dále jen CUM) - objekt s šesti nadzemními podlažími a 

jedním podzemním podlažím. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet skládající se ze 

dvou dilatačních celků s vloženým polem. Založení je na patkách spojených deskou. Svislé konstrukce 

tvoří čtvercové sloupy od rozměru 700x700mm v suterénu po rozměr 400x400mm ve vyšších podlažích 

budovy. Vodorovné konstrukce jednotlivých pater tvoří křížem armované desky s lemovacími trámy po 

obvodě. Vybrané prostory budou zhotoveny ze speciálních atestovaných, montovaných panelových 

systémů. Dělící stěny a dělící panely budou vybaveny nebo doplněny fabionovými profily pro snadnou 

údržbu a bezesparými omyvatelnými povrchovými úpravami. Podhledybudou s antimikrobiálními 

vlastnostmi, atestované na potřebnou třídu čistoty, omyvatelné a se zvýšenou pohltivostí hluku. Ve 

vybraných prostorách se zvýšenými nároky na sterilizaci budou použity systémové bezesparé podhledy 

pro aseptické či superaseptické požadavky. Konstrukce podlah na základě litých cementových nebo 

anhydritových směsí bude důsledně opatřena nášlapnými antistatickými a antibakteriálními povlakovými 

bezesparými systémy na bázi vinylu a kaučukových podlahovin. Jednotlivá podlaží jsou propojena jak 

schodišti, tak 16 výtahy (z toho 8 bude evakuačních). Řešení fasád je navrženo za použití provětrávané 

fasády se světlým smaltovaným skleněným obkladem, horizontální pásová prosklení jednotlivých podlaží 

a v místech nároží do Husovy ulice s velkoplošným potiskem na části prosklení. Plochá střešní 

konstrukce bude s možností umístění fotovoltaických prvků. Nad vstupem do objektu bude 

vykonzolovaná stříška s táhly. 

Objekt CUM bude komunikačně propojen se sousedními objekty areálu. Kryté propojovací chodby budou 

zajišťovat spojení s objekty: 

 /obj. „A“ Pavilon chirurgický oborů – zajišťuje objekt SO-03 

 /obj. „D“ Pavilon následné péče – zajišťuje objekt SO-06, SO-08.2 

 /obj. SO-02 Parkovací dům a Energocentrum – zajišťuje objekt SO-04 

Propojení mezi stávajícím objektem heliportu a SO-01 CUM je navrženo pomocí propojovací lávky SO-

05. Toto propojení je navrženo ve stejném řešení jako propojení heliportu a stávajícího objektu „A“ – 

tzn., jedná o „otevřenou“ lávku. 

Napojení CUM na rozvody elektro bude provedeno kolektorem z nového energocentra vybudovaného 

v parkovacím domě, zásobování vodou bude novou vodovodní přípojkou z rekonstruovaného vodovodu 
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v ul. Kristiánova, odvod splaškových vod bude areálovou přípojkou splaškových vod napojenou na nově 

navrženou přeložku jednotné kanalizace vedoucí před tímto objektem, dešťové vody budou svedeny 

dvěma areálovými přípojkami do nové dešťové kanalizace. Dále bude objekt napojen na slaboproudé 

rozvody elektro a rozvody medicinálních plynů. Vytápění objektu bude z nového energocentra. 

Severní část budovy je lemována anglickým dvorkem s prosvětlením.  

 

Dispozice: 

1. P.P. - centrální sterilizace, sklady, centrální šatny a technické prostory, 

1. N.P. - urgentní příjem, zobrazovací metody, zásobovací blok, část oddělení klinické mikrobiologie a 

imunologie,  

2. N.P. - centrální hala s čekárnou, lékárna a prodejna zdravotních potřeb, transfuzní oddělení, centrální 

odběry, laboratorní provozy oddělení klinické biochemie, hematologie a klinické mikrobiologie a 

imunologie, 

3. N.P. - centrální operační sály, oddělení kardiologie,  

4. N.P. - jednotky intenzivní péče multi-oborové, chirurgických oborů, interních oborů, kardiologie a 

provozní zázemí oddělení, 

5. N.P. - lůžkové stanice chirurgie, kardiologie, traumatologie a ortopedie, 

6. N.P. - strojovny vzduchotechniky a chlazení, 

Střecha - heliport s přímým napojením na výtahovou věž a tím tak přímým napojením na urgentní příjem 

a operační sály (heliport není předmětem tohoto stavebního povolení). 

 

SO 02 Parkovací dům a Energocentrum - objekt je navržen jako 5ti podlažní železobetonový 

monolitický skelet založený na patkách spojených s deskou (3. P.P. až 2.N.P. + pojízdná/pochozí střecha 

- 3. N.P.). Značení jednotlivých podlaží je navrženo v souladu s objektem CUM, se kterým je objekt na 

úrovni 2. N.P. propojen zakrytou lávkou (SO-04). Objekt v sobě zahrnuje kromě ploch pro parkování i 

prostory nového energocentra, které jsou situovány do podzemních podlaží, do částí přilehlých k areálu 

KNL (ke Kristiánově ulici). Vjezd do parkovacího domu je navržen ze spojnice ulic Jablonecké a 

Kristiánovy naproti objektu „D“ na úroveň 2. P.P. Nad poslední podlaží vystupují zastřešené výjezdy 

parkingu a výstupy ze schodišť.  

Navržené konstrukční a materiálové řešení - objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet 

bez tepelně izolačních nároků s převažujícím modulovým rastrem 8x7,5m skládající se ze dvou 

dilatačních celků s vloženým polem v místě prolomení objektu. Konstrukční výška je 2,75 m s tím, že 

halová část energocentra má dvojnásobnou výšku. Založení objektu bude na patkách spojených se 

základovou deskou. Svislé konstrukce budou tvořit čtvercové sloupy od rozměru 500x500mm v suterénu 

po rozměr 350x350mm pod střechou, odstupňované po patrech podle velikosti svislého zatížení. 

Vodorovné konstrukce jednotlivých pater tvoří křížem armované desky s hlavicemi na sloupech a 

lemovacími trámy po obvodě.  V rámci dvoupodlažní haly energocentra budou vytvořeny vložené 

ocelové plošiny pro umístění technologie. 

Hmota objektu je po celé své výšce rozdělena hlubokými zářezy na tři části, na kterých jsou navrženy 

různě pojaté typy fasád. Obě krajní části mají před železobetonovou konstrukcí předsazený obvodový 

plášť z vertikálních kovových (hliníkových) lamel o hloubce cca 250 až 400mm. Exaktní strohost lamel 

je vyvážena jejich různým natočením podle vertikální osy, které vytváří různě se střídající plochy 

s průhledy do objektu nebo s proměnnými odrazy kovových lamel. Střední část objektu je v protikladu 

s vertikálami lamel na jeho krajích zabalena do plošného, metalického obkladu s výraznou, opakující se 

strukturou prolisovaných plechových kazet nebo tabulí z tahokovu či plošných metalických 

strukturovaných sítí. Na styku se sousední zástavbou jsou z požárních a akustických důvodů vypuštěny 

velké otvory mezi jednotlivými pilíři a nahrazeny plnou stěnou. 

Ve vnitřním rohu, který vznikne na styku dvou křídel parkovacího domu, jsou navrženy anglické dvorky 

pro možnost přívodu odvodu vzduchu do podzemních podlaží parkovacího domu, zejména pro jeho 

technická zařízení. Směrem k objektu na poz. p.č. 848 v k.ú. Liberec dojde k napojení nového objektu na 

stávající bytový dům krčkem, který vyplní proluku mezi objekty – obsahovat bude schodiště objektu 

parkovacího domu se vstupem z ul. Husovy. Stavebně bude napojen na stávající objekt bytového domu, 

provozně propojen s ním nebude. 

Objekt SO 02 bude napojen na rozvody elektro z energocentra v objektu, na rozvod elektro slaboproud, 

novou areálovou přípojkou na přívod vody, areálovou přípojku kanalizace, dešťovou kanalizaci. 

Celkem je v parkovacím domě navrženo 330 parkovacích míst. 

 

Využití jednotlivých podlaží objektu je následující: 
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3.P.P. - parkovaní vozidel, energocentrum, kotle, předávací stanice atd., 

2.P.P. - parkování vozidel, vjezd-výjezd do parkovacího domu, dvoupodlažní část energocentra 

kompresorová a vakuová stanice, 

1. P.P. - parkování vozidel, velín, hygienické zázemí, sklad tlakových lahví, parkování sanitních vozů (s 

přístupem z Kristiánovy ulice), 

1. N.P. - parkování vozidel, 

2. N.P. - parkování vozidel, propojení s objektem CUM, 

střecha - zastřešené výstupy z jednotlivých komunikačních jader, otevřené parkovaní vozidel. 

 

  

SO 03 Propojovací chodba CUM + objekt "A" (Pavilon chirurgických oborů) – propojuje 5. N.P. 

CUM se 3. N.P. objektu „A“, délka chodby je přibližně 51,2m. Podlaha chodby je, vzhledem 

k výškovému rozdílu propojovaných úrovní ve spádu – navržené jsou dvě rampy se sklonem 2,5% 

s jedním vloženým odpočívadlem. Chodba je navržená jako vytápěná – jedná se o vnitřní prostor. Chodba 

je navržena do volného prostoru – do výšky cca 6,8 až 10,8m nad upravený terén. Jedná se o jedno-

podlažní objekt (s instalačním prostorem pod podlahou) uložený na dvojici ocelových podpor. Výška 

chodby bude 5,5 m (celého tělesa), šířka chodby bude 4,05 až 5,15m (rozšiřuje se směrem k SO-01). 

Rozpětí svislých podpor založených do terénu je navrženo 40,0m. Svislá nosná konstrukce objektu je 

navržena z dvojice ocelových podpůrných příhradových konstrukcí situovaných do jeho krajních partií. 

Konstrukce „vynáší“ vodorovný prostorový příhradový vazník, jenž tvoří nosnou „kostru“ chodby. 

Fasádní konstrukci tvoří lehký obvodový plášť v kombinaci průhledných a neprůhledných výplní. Střecha 

je plochá, s vnitřním odvodněním. Pod podlahou chodby se nachází instalační prostor. 

 

 

SO 04 Propojovací chodba CUM + obj. SO 02 (Parkovací dům a Energocentrum) - propojení je 

navrženo na úrovni 2. N.P. CUM nad areálovou komunikací – Kristiánovou ulicí. Chodba je navržená 

jako zastřešená s plnými stěnami, nevytápěná, na straně přilehlé k parkovacímu domu je otevřená (bez 

dveří), na straně u objektu CUM je od foyer CUM oddělena automatickými dveřmi. Nosná konstrukce 

chodby je navržená jako „betonová“ – z převážné části z prefabrikovaných panelů (podlaha/střecha). Boční 

stěny chodby jsou navržené v maximální možné míře prosklené. Konstrukce chodby je „vložená“ mezi dva 

samostatné konstrukční systémy navazujících objektů; na straně objektu SO-01 je položená na nosné 

konstrukci haly sanitek. Výška chodby bude 4,2m (celého tělesa), šířka bude 9,9m. Fasádní konstrukci tvoří 

lehký obvodový plášť v kombinaci průhledných a neprůhledných výplní. Střecha je plochá s vnitřním 

odvodněním. 

 

  

SO 05 Propojovací lávka CUM + stávající heliport - konstrukčně je ale lávka zcela oddilatovaná od 

konstrukce stávajícího heliportu tak, aby nebyly přenášeny žádné vibrace do objektu CUM. Nosná 

konstrukce lávky je ocelová, vyložená za líc objektu CUM – směrem k heliportu. Podlaha lávky je 

navržená jako železobetonová deska, v zimním období vyhřívaná. Lávka bude po stranách doplněna 

bezpečnostním zábradlím, řešení lávky koresponduje s řešením stávající lávky, která propojuje stávající 

„ocelový“ heliport s objektem „A“ Pavilon chirurgických oborů. Přistávací plocha nového heliportu 

slouží zároveň jako „nástupní“ plocha do výtahu. Nosnou konstrukci lávky tvoří ocelová konstrukce, 

konstrukci pochozí desky lávky tvoří železobetonová deska – „mostovka“. Osvětlení lávky a následně 

schodiště je navrženo svítidly osazenými na zábradlí se světelným tokem směřujícím dolu na pochozí 

plochu. Lávka má půdorysný tvar písmene „L“ – každé rameno tvoří konstrukčně samostatnou část 

dilatovanou od navazující plochy - každé rameno je navázané na jeden z heliportů, které tak lávka 

vzájemně propojuje. Delší část lávky, délka cca 17 350mm, je navržená ve sklonu (rampa) tak, aby 

vyrovnala výškový rozdíl stávajícího a nového heliportu. Kratší rameno lávky (délka cca 9000mm), je 

kolmé k delšímu rameni; je navržené jako „vodorovné“ - pouze s příčným sklonem pro odvodnění 

povrchu. Vzhledem k tomu, že je nutné navázat novou lávku na stávající heliport, budou nutné zásahy do 

konstrukce stávajícího ocelového heliportu. Projekt předpokládá napojení lávky (s betonovým „hladkým“ 

povrchem) na betonový povrch stávajícího heliportu. V místě napojení lávky na stávající heliport bude 

rozebráno a upraveno část pororoštového okruží v místě napojení lávky a budou doplněny pororošty 

atypických tvarů zpět do okruží do volných ploch podél nové konstrukce lávky. Na spojovací lávku mezi 

objektu SO 01 CUM a stávajícího Heliportu navazují střešní lávky umístěné na střeše objektu SO 01 

CUM (součást SO 01 CUM).  
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SO 06 Propojovací chodba CUM + objekt "D" (Pavilon následné péče) na úrovni 1. P.P., chodba 

prochází pod Kristiánovou ulicí. Konstrukčně se jedná o železobetonový tubus z monolitického 

železobetonu, konstrukčně oddilatovaný od navazujících objektů. Vnitřní prostor chodby je rozdělený na 

část pro umístění - vedení rozvodů a na část komunikační, tj. chodbu umožňující pohyb osobám včetně 

převozu pacientů na lůžku. Výškový rozdíl úrovně podlahy chodby a podlahy v objektu „D“ je řešený 

pomocí vyrovnávacího schodiště a výtahu s průchozí kabinou. Spojovací chodba je navržena jako 

jednopodlažní podzemní stavba tvořící jeden hlavní prostor chodby a přidružený prostor pro vedení 

instalací. Výše uvedené prostory jsou vzájemně propojeny dveřmi. Chodba je dilatačně oddělena od 

objektu SO 01 a SO 08.2 respektive objektu „D“. Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové 

monolitické obvodové stěny o tl. 300 - 400 mm. Svislé konstrukce jsou dále doplněny nenosným dělícím 

zdivem tvořeným keramickými příčkovými tvárnicemi. Vodorovné nosné konstrukce jsou navržené 

v daném objektu v jednom materiálovém a konstrukčním řešení jako monolitická stropní deska navržená 

na pojezd nákladních automobilů - monolitická železobetonová deska – spolu se stěnami tak tvoří 

železobetonový tubus. Stavební objekt SO-06 je navržen jako pozemní chodba bez viditelných fasádních 

plášťů. Světlá výška v chodbě je 2,3 - 2,4m.  

 

SO 08  Kolektory - veškeré kolektory jsou provedené jako železobetonové tubusy odolávající 

zemnímu tlaku a dopravnímu zatížení, od ostatních stavebních objektů jsou konstrukčně 

oddilatovány. Jejich konstrukce uvažuje jako monolitická, tj. železobetonový tubus je tvořený 

základovou deskou, svislými stěnami a stropní konstrukcí z monolitického železobetonu 

s odolností proti podzemní vodě.  

 

SO 08.1 Hlavní kolektor -  propojuje objekt SO-02, SO-01 a dále vede pod objektem SO-01 směrem ke 

stávajícímu objektu chirurgie, pod stávajícím heliportem kanál odbočuje vpravo podél stravovacího 

pavilonu, a končí na hranici areálu u TJ Lokomotiva. Světlá výška v chodbě je cca 2,6m, šířka objektu je 

4,0m. Stavební objekt SO-08.1 je navržen jako pozemní chodba bez viditelných fasádních plášťů. Kolektor je 

napojen v objektu energocentra v úrovni 1,0m nad podlahou energocentra, vede severovýchodním 

směrem pod podlahou objektu SO-01. Po cca 55,0m kolektor změní úroveň podlahy o 3,65m (za 

objektem SO-01). V tomto místě je navržen vstupní poklop. Po dalších cca 20,0m se kolektor zalamuje o 

90° jihovýchodním směrem a pokračuje v délce 75,0m. Kolektor je ukončen vstupním objektem v rámci 

stávající opěrné stěny. V zalomení kolektoru (pod stávajícím heliportem) je provedena odvětrávací šachta 

výšky cca 1,0m nad terénem. 

  

SO 08.2 Kolektor-komíny - propojuje objekty SO-02, SO-06 a objekt „D“. Nosnou konstrukci tvoří 

železobetonová monolitická konstrukce. Hlavním účelem objektu SO-08.2 je vytvořit konstrukci pro 

možnost vyvedení komínových těles (z objektu SO-02) podél stěny stávajícího objektu „D“ nad jeho 

atiku a dále zajistit komunikační propojení hlavního objektu záměru SO-01 (přes objekt SO-06) se všemi 

podlažími stávajícího objektu „D“ – technicky zabezpečuje nově navržený výtah podél fasády objektu 

„D“, kdy vedle komínového tělesa je navržena nová výtahová šachta jako součást tohoto objektu. V místě 

„přístavby“ k objektu „D“ se tak jedná o 6ti podlažní objekt založený na základové desce, zastřešený 

plochou střechou s vnitřním odvodněním následně vyvedeným směrem na střechu objektu „D“. 

Konstrukční výšky jednotlivých podlaží přístavby výtahové šachty „kopírují“ konstrukční výšky objektu 

„D“. Nosná konstrukce bude železobetonové monolitická. Fasádní konstrukce bude vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem.  

  
SO 12 (Oplocení a) opěrné stěny 

Oplocení bylo povoleno územním rozhodnutím SURR/7130/270538/19-Hor ze dne 4.3.2020. 

Opěrné stěny: 
Opěrná zeď pro vytvoření prostoru zásobovacího dvoru - výrazným výškovým „skokem“ v rámci řešené 

části areálu je zapuštěný zásobovací dvůr u jižní fasády objektu SO-01 CUM. K vytvoření prostoru 

zásobovacího dvoru je navřená úhlová opěrná monolitická železobetonová stěna; na koruně zdi je 

navržené zábradlí s funkcí silničního svodidla. Jde o stěnu vytvářející uzavřený nakládací dvůr u jižní 

fasády objektu SO-01, půdorysného tvar je obdélník o rozměrech 18,25m x 36,9m, největší výškový 

rozdíl upraveného terénu proti úrovni zásobovacího dvoru je 3,7m, tl. zdi je navržena v šířce 400mm 

v úrovni pod terénem, nad terénem je pak navržena v šířce 200mm. Konstrukce stěny je navržena 

z monolitického železobetonu; je založena na základovém pasu s proměnnou šířkou 1400mm až 

2600mm, která tak odpovídá proměnné výšce stěny; výška základového pasu 500 až 700mm. Vystupující 

část opěrné stěny nad přilehlý terén (ze strany komunikace) tvoří konstrukce stěny zároveň zábradlí. 
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Opěrné zdi podél objektu „D“ (stávající objekt – Pavilon následné péče) 

Kvůli výraznému výškovému sklonu propojovací komunikace mezi ulicí Jabloneckou a Kristiánovou a 

stávajícímu řešení fasády objektu „D“, je nutné provést dvojici opěrných zdí, která vytvoří „anglické 

dvorky“ pro možnost snížení úrovně terénu podél fasády objektu „D“ a umožní tak zachování oken 

prosvětlení v přízemních partiích objektu „D“. Opěrná stěna je navržena půdorysného tvaru „L“ s délkou 

jednotlivých ramen 18,2m + 2,6m a opěrná stěna půdorysného tvaru „J“ s délkou 25,1m s doplněným 

kolmým ramenem o délce 5,4m, Uvedené délky jsou maximální s tím, že jejich skutečná délka bude 

uzpůsobena při provádění po odkrytí návazných konstrukcí objektu „D“.  

Opěrná stěna tvaru „L“ má v celém svém profilu tl. stěny 300mm; je založena na základovém pasu šířky 

1300mm, výšky 500mm. Výška stěny (od základu) je proměnná v rozmezí 1,9m až 3,75. Stěna je 

provedena z monolitického železobetonu. Ze strany komunikace tvoří konstrukce stěny zároveň 

konstrukci zábradlí, tzn., že hlava opěrné stěny kopíruje přilehlý terén ve výšce cca 950mm. Výška 

základové spáry je proměnná podle průběhu přilehlého terénu – tak, aby byla vždy v nezámrzné hloubce. 

Opěrná stěna tvaru „J“ má, stejně jako stěna „L“ tloušťku 300mm; kolmé rameno směrem k objektu „D“ 

vybíhající z opěrné stěny má tl. 400mm; stěna je založena na základovém pasu šířky 1300mm (pro tl. 

stěny 300mm) a šířky 1400mm pro tl. stěny 400mm. Do stěny je integrovaný pilířek, do kterého je 

umístěno stáčecí místo pohonných hmot, které je propojeno s prostorem objektu SO-02. Část opěrné 

stěny je doplněna ocelovým zábradlí. Výška základové spáry je proměnná podle průběhu přilehlého 

terénu a podle omezujících konstrukcí v podloží opěrné stěny. 

 

Opěrné zdi pro vyrovnání výškového rozdílu mezi pozemky p.č.871 a p.č.863 

Jedná se o řešení výškového rozdílu pozemku určené pro umístění přesunuté trafostanice a přilehlými 

pozemky - zahradami objektu Novostavby 9/2 a U Novostavby 11/6. Prakticky jde o náhradu stávajících 

opěrných zdí, které jsou porušené a přestávají plnit svoji funkci. Opěrné zdi jsou navržené jako úhlové z 

monolitického železobetonu. První vyrovná výškový rozdíl cca 2,7m, její délka je 7,8m. Druhá opěrná 

zeď vyrovnává výškový rozdíl cca 3,0m; tato zeď má půdorysný tvar písmene „L“ s délkou jednotlivých 

ramen 3,7m + 3,0m (ramena svírají pravý úhel). Uvedené délky jsou maximální s tím, že jejich skutečná 

délka bude uzpůsobena při provádění po odkrytí návazných konstrukcí a skutečného podloží (předpoklad 

– skalní podloží různého charakteru). Tloušťka zdi je navržena v šířce 400mm. 

 

Opěrná zeď mezi areály KNL/LOKO 

Jedná se o opěrnou zeď, která umožňuje pohodlné napojení areálu KNL směrem od Jablonecké ulice; zeď 

je umístěna na pozemku 835/1 a 835/7. Proti původní poloze stávajícího oplocení (stávající opěrné zdi) je 

konstrukce nové opěrné stěny umístěna více na pozemek 835/1 – nová poloha dovoluje vytvoření 

chodníku podél Kristiánovy ulice a areálové komunikace, v šířce 2,0m. Opěrná zeď má proměnnou výšku 

– svojí výškou tak respektuje průběh terénu. Do opěrné zdi je na pozemku p.č. 835/7 integrovaný HUP 

(hlavní uzávěr plynu). 

 

Materiálové provedení opěrné zdi navazuje na stávající princip řešení: 

 z areálu KNL směrem ke konstrukci pilířku pro HUP (včetně) materiálové řešení opěrné zdi 

odpovídá materiálovému řešení opěrné zdi mezi pozemkem 835/1 a stávající areálovou 

komunikaci, tj. žulové bloky v „řádkové“ skladbě, 

 od pilířku směrem k Jablonecké ulici pak nové řešení opěrné zdi „kopíruje“ stávající plotovou 

podezdívku - kamenná podezdívka s „kyklopskou“ skladbou. Projekt předpokládá soudobé 

konstrukční řešení opěrní zdí – monolitickou železobetonovou konstrukci z lícové (pohledové) 

strany obloženou kamenem v požadované skladba (řádková/kyklopská). 

Rozvinutá délka zdi je cca 32,1m; z toho je cca 12m zeď s obkladem do kyklopské vazby, zbývající část 

zdi (s řádkovou vazbou) je délky cca 20,1m. 

Výška opěrných zdí je proměnná a odpovídá průběhu komunikace a tvaru terénu za zdí, výška zdi-

podezdívky s obkladem v kyklopské vazbě se po její délce mění jen mírně výška cca 0,7 až 0,9m, výška 

zdi s obkladem v řádkové vazbě je 1,3 až 3,0m.   

Tloušťka šikmé opěrné zdi v základu je navržena 800mm, v koruně 350mm, krycí kamenná deska 

s přesahem 60mm, za zdí bude drenáž. Tloušťka zdi směrem ke konstrukci HUP je 500mm (300mm 

železobetonová konstrukce, 200mm kamenný obklad), základ zdi je šířky 1500mm. Nad opěrnými zdmi 

bude instalováno zábradlí. 
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SO 20  Komunikace a zpevněné plochy - součástí objektu SO 20 jsou zpevněné plochy navazující na 

areálové komunikace, na objekt centra urgentní medicíny, na parkovací dům a na stávající objekty 

v areálu nemocnice. Součástí tohoto objektu je i vybourání stávajících zpevněných ploch nacházejících se 

na ploše vymezené pro stavbu centra urgentní medicíny. 
 
Zpevněná plocha pro příjezd a odstavení sanitních vozidel - na areálovou komunikaci 1 (Kristiánova 

ulice) navazuje vpravo ve směru staničení zpevněná plocha pro příjezd a odstavení sanitních vozidel 

k CUM s chodníkem podél fasády CUM. Celková délka plochy je 106 m a má proměnnou šířku 3,0m – 

7,0m. Podélný spád plochy je dán podélným spádem areálové komunikace 1 a pohybuje se v rozmezí 

0,61% - 1,37%. Výškové řešení je ovlivněno vstupy do CUM a z toho plynou i příčné spády plochy pro 

příjezd a odstavení sanitních vozidel, které se pohybují v rozmezí 1,86% - 4,35%. Kryt plochy je navržen 

z kamenné kostky K10, celková  tl. konstrukce 560mm. Zpevněná plocha je odvodněna podélným a 

příčným spádováním na areálovou komunikaci 1 tj. do uličních vpustí. Součástí této plochy je i chodník 

podél přilehlé fasády CUM. Jedná s o chodník proměnné šířky 2–6 m. Příčný spád chodníku je proměnný 

v rozmezí 2 – 5,92%. Kryt plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6, celková tl. konstrukce 

290mm. Plocha chodníků je 403,5 m2. V ploše chodníku budou osazeny vodící prvky pro osoby se 

sníženou pohyblivostí. Mezi vozovkou a chodníkem je navržen kamenný obrubník osazený do betonu a 

zvýšený oproti vozovce o 120mm. Délka obrubníku je 128 m. 

 
Zásobovací plocha - na areálovou komunikaci 1 navazuje zásobovací plocha přilehlá k jižní boční fasádě 

CUM. Jedná se o plochu velikosti 36,90m x 18,25m. Plocha má proměnný podélný spád 0% – 1,9% a 

příčný spád 0,56% – 4,40%. Vjezd na plochu je z areálové komunikace 1. Šířka vjezdu je 8,0m a délka 

5,6m. Kryt plochy je navržen z asfaltového betonu, celková  tl. konstrukce 560mm.  

Celková plocha živičné vozovky je 708,7m2. Podél dvou stran plochy je navržen betonový obrubník do 

betonu v celkové délce 54,5 m.  Plocha je odvodněna do dvou uličních vpustí. Pláň plochy je odvodněna 

podélnou drenáží celkové dl. 34,5 m. Mezi zásobovací plochou a areálovou komunikací 2 a severní 

fasádou CUM je výškový rozdíl 0,5 – 2,6m. Proto je zde navržená opěrná zeď celkové délky 55,2m 

s ocelovým zábradlím výšky 1,0 m. Jedná se o betonovou monolitickou zeď. 

 
Manipulační plocha mezi CUM a stávajícím objektem „J“ (stravovací provoz) - jedná se o stávající 

zpevněnou manipulační plochu s živičným krytem mezi novým objektem CUM a stávajícím budovou „J“. 

Součástí této plochy je i rekonstrukce části stávající areálové komunikace mezi objektem „J“ a heliportem 

v délce 25 m. Upravená manipulační plocha mezi CUM a objektem „J“ má výměru 665,3 m2. Podélný 

spád plochy je v rozmezí 0,30% - 8,31% a příčný spád plochy je proměnný v rozmezí 3,52% - 7,14%.  

Úprava stávající areálové komunikace má výměru 150,0 m2. Provoz touto komunikací je omezen 

automatickou závorou. Kryt plochy je navržen z asfaltového betonu, celková tloušťka konstrukce 560mm. 

Celková plocha živičné vozovky je 815,3m2. Podél manipulační plochy a areálové komunikace plochy je 

navržen kamenný obrubník do betonu v celkové délce 131m. 

Plocha je odvodněna do čtyř uličních vpustí. Pláň plochy je odvodněna podélnou drenáží celkové dl. 83m. 

 
Odpočinková plocha mezi CUM a stávajícím objektem „A“ nemocnice (chirurgické obory) - jedná se o 

zpevněnou odpočinkovou plochu, která má rozměry 35,25m x25,80m s venkovními schody vybavenou 

lavičkami a skupinou stromů viz situace. Výškové řešení plochy je dáno niveletou areálové komunikace 4 

a osou 3 (pěší plocha před CUM) a pohybuje se od 0,35% do 8,27%. Příčný spád plochy je proměnný od 

0,68% do 8,35%. Plocha je výškově rozdělena na tři úrovně oddělené venkovními schody. Schody jsou 

kamenné výšky 150mm a délky 30mm. Celková délka schodů je 202 m. 

Kryt plochy je navržen z kamenné dlažby 120x40; celková tloušťka konstrukce je 370mm. Celková 

plocha kamenné dlažby je 740,6 m2. Mezi zpevněnou plochou a zelenou plochou kolem heliportu bude 

osazena zatravňovací dlažba v ploše 95 m2.  

Na odpočinkovou plochu navazuje pěší plocha před CUM a manipulační plochu mezi CUM a budovou 

„J“ celkové délky 105,5 m šířky 6,35m a 8,85m. Dispoziční uspořádání plochy je patrné ze situace. 

Výměra pěší plochy je 390,6 m2. Podélný spád pěší plochy je v rozmezí od 0,30% do 8,31% a příčný 

spád plochy je od 0,64% do 4%. Kryt plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6, celková 

tloušťka konstrukce je 290mm. Pěší plocha je odvodněna podélným a příčným spádováním do 

odvodňovacího žlabu a do vpustí osazených v navazující manipulační ploše. 

 

Manipulační plocha mezi areálovou komunikací 1 a objektem „D“ - jedná se o stávající zpevněnou 

plochu, která se vybourá a provede se výšková a dispoziční úprava této plochy. Podélný spád plochy se 
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pohybuje v rozmezí 7,01% - 8% a příčný spád plochy v rozmezí 2% - 2,5%. Kryt plochy je navržen 

z kamenné kostky K10, celková  tl. konstrukce 560mm. Výměra zpevněné plochy je 208,5 m2. 

Odvodnění plochy je na areálovou komunikaci 1.  

Součástí této plochy je i úprava pěší plochy u zadní fasády objektu „D“ mezi areálovou komunikací 1 a 

Jabloneckou ulicí. Kryt plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6, celková  tl. konstrukce 

290mm. Výměra zpevněné plochy je 557,5 m2.  Plocha je výškově rozdělena venkovními schody – viz 

situace. Schody jsou kamenné výšky 150mm a délky 300mm. Poloha schodů a výškové členění viz 

situace (2x dlouhé rameno, 2x krátké rameno). Celková délka schodů je 101m. 

V rámci objektu se provede i vybourání stávajících zpevněných ploch na celé ploše staveniště tj. pod 

stávajícími zpevněnými plochami a komunikacemi. 
 
SO 21  Areálové komunikace - jsou navrženy celkem čtyři areálové komunikace: 1 (Kristiánova ulice), 

areálová komunikace 2, areálová komunikace na ose 3 tj. nový vjezd k CUM a pavilonu A – chirurgie 

z Husovy ulice a areálová komunikace 4 podél stávajícího pavilonu A. 

 

Areálová komunikace 1 (Kristiánova ulice) - komunikace obsluhující objekt CUM. Poloha, směrové 

vedení a výškové řešení jsou dané navrženou dispozicí CUM a parkovacího domu, polohou stávajícího 

objektu následné péče a jejich výškovým osazením a dále niveletou stávajících ulic Husova a Jablonecká.  

Komunikace je na jednom konci napojena do Jablonecké ulice a na druhém konci do upravené stykové 

křižovatky s Husovou ulicí. Areálová komunikace 1 je cca 40m před křižovatkou s Jabloneckou ulicí 

napojena na stávající stav Kristiánovy ulice. (Úprava křižovatky ulic Jablonecká, Kristiánova, 

Gutenbergova a Komenského tj. její výsledný tvar a dispoziční uspořádání vyplynou z dopravní studie 

vymezeného širšího území zadané Magistrátem města Liberec a přestavba křižovatky není součástí 

investice CUM). 

Celková délka areálové komunikace řešené v rámci CUM je 170m. Směrové vedení komunikace se 

skládá z přímých úseků a dvou protisměrných směrových oblouků o poloměrech 195m a 80m. Šířka 

vozovky je 6,50 m. Na areálovou komunikaci 1 je v km 0,099 napojena stykovou křižovatkou spojovací 

komunikace k objektu „D“ a v km 0,15039 areálová komunikace 2. Podélný spád komunikace se 

pohybuje v rozmezí 0,61% - 7,66% (viz podélný profil). Vozovka má v celé délce navržený jednostranný 

příčný sklon 2,50%. Provoz na této komunikaci je omezen na obou koncích automatickými závorami. 

Kryt plochy je navržen z asfaltového betonu; celková tloušťka konstrukce je 560mm. Celková plocha 

živičné vozovky je 1118,7 m2. 

Součástí areálové komunikace 1 je i plocha vpravo staničení určená pro odstavení sanitek délky 25 m a 

šířky 2-2,5 m tj. plocha 56,3 m2. Kryt plochy je navržen z kamenné dlažby K10, celková tloušťka 

konstrukce 560mm. 

Součástí areálové komunikace 1 je i chodník podél parkovacího domu a část chodníků v KÚ v délce 16 

m. Kryt plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6, celková tloušťka konstrukce je navržena 290 

mm. Plocha chodníků je 297,5 m2. V ploše chodníku budou osazeny vodící prvky pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. 

Komunikace, navazující plochy a chodníky jsou odvodněny do uličních vpustí. Pláň komunikace je 

odvodněna podélnou drenáží v celkové délce 106 m. Podél vozovky jsou navrženy kamenné obrubníky 

celkové délky 179 m. 

 

Areálová komunikace 2 – úprava stávající spojovací komunikace z areálové komunikace 1 na 

manipulační plochu mezi CUM a stravovacím provozem (budova „J“). Komunikace je vedena podél 

stávajícího oplocení sportovního areálu TJ Lokomotiva (vpravo staničení a podél zásobovací plochy 

CUM (vlevo staničení). Komunikace je v přímé linii a její délka je 61,32. Šířka vozovky je 6,00 m. 

Vozovka má navržený jednostranný příčný spád – viz situace. Podélný spád komunikace se pohybuje 

v rozmezí 2,50% - 7,68% (viz podélný profil). Kryt plochy je navržen z asfaltového betonu, celková 

tloušťka konstrukce je navržena 560mm. Celková plocha živičné vozovky je 379,7 m2. 

Součástí areálové komunikace 2 jsou i souběžné chodníky šířky 2,00 m. Kryt plochy je navržen 

z mozaikové kamenné dlažby K6, celková  tl. konstrukce 290mm. Celková plocha chodníku podél této 

komunikace je 131m2. V ploše chodníku budou osazeny vodící prvky pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. 

Komunikace a chodník jsou odvodněny do uličních 3 vpustí. Pláň komunikace je odvodněna podélnou 

drenáží v celkové délce 54 m. Podél vozovky jsou navrženy kamenné obrubníky celkové délky 122 m. 
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Areálová komunikace na ose 3 tj. nový vjezd k CUM a pavilonu „A“ – chirurgie z Husovy ulice - jedná 

se o nový vjezd k CUM a pavilonu A – chirurgie z Husovy ulice. Vjezd má šířku 7,00m a na něj navazuje 

obratiště s kruhovým objezdem o rozměrech 25m x 30,75m se středním dělícím ostrůvkem o poloměru 

7,50m. Plocha obratiště bude sloužit pro výstup a nástup pacientů pro individuální dopravu, pro taxi 

služby, zastávka pro shuttle bus a pro vjezd sanitních vozů. Podélný spád plochy je proměnný 3,12% - 

4,80% a příčný spád je v rozmezí 3,99% - 5,11%. Kryt vozovky je navržen z kamenné dlažby. Kryt 

plochy je navržen z kamenné dlažby K10, celková  tl. konstrukce 560mm. Celková plocha vozovky je 

696,1 m2. Celková délka kamenných obrubníků je 80 m.  

Mezi obratištěm a odpočinkovou plochou je výškové odsazení od nuly do 800mm. Je zde navržena 

kamenná zídka délky 25m, na které bude osazené zábradlí. Výška zdi je 0,3 až 1,2 nad upraveným 

terénem, výška zábradlí 1,0m.  

Na obratiště navazuje pěší plocha mezi obratištěm a Husovou ulicí. Součástí tohoto obratiště je i chodník 

mezi obratištěm a CUM a úprava chodníku a pěší plochy mezi budovou CUM a Husovou ulicí. Kryt 

plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6, celková  tl. konstrukce 290mm. Celková plocha 

chodníků a pěších ploch je 717 m2. V ploše chodníku budou osazeny vodící prvky pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. 
 

Areálová komunikace 4 - jedná se o stávající komunikaci podél stávající budovy „A“ – chirurgie 

napojené na plochu obratiště poblíž stávající vrátnice a na druhém konci na areálovou komunikaci 

vedoucí podél budovy J – stravovací provoz. Komunikace je v přímé linii, délka 75 m. Vozovka stávající 

komunikace se vybourá. Nová vozovka je vedena podél pavilonu chirurgie a je od něj oddělena 

chodníkem šířky 2,60m. Šířka komunikace je 6,00m, vozovka má jednostranný proměnný příčný spád a 

je odvodněna do uličních vpustí. Stávající vjezd do areálu nemocnice z Husovy ulice podél vrátnice je 

zrušený. Podélný spád vozovky je v rozmezí 0,83% - 8,27%.  Vozovka - kryt plochy je navržen 

z kamenné dlažby K10; celková tloušťka konstrukce 560mm. Celková plocha vozovky je 450 m2. 

Chodník - kryt plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6; celková tloušťka konstrukce 29 cm. 

Plocha chodníku je 202 m2. Celková délka kamenných obrubníků je 98 m. 

 
Spojovací komunikace k objektu „D“ - jedná se o komunikaci napojenou na Jabloneckou ulici, která bude 

sloužit hlavně pro příjezd do parkovacího domu a k LDN. Komunikace je vedena kolem stávajícího 

objektu následné péče s tím, že zachovává stávající vstupy do tohoto objektu. Délka komunikace je 

74,04m. Od Jablonecké ulice k vjezdu do parkovacího domu je obousměrná s šířkou vozovky 6,0m. Od 

vjezdu do parkovacího domu směrem k napojení na areálovou komunikaci1 je spojovací komunikace 

navržena jednosměrná s šířkou vozovky 4,0m. Jednosměrná je ve směru k areálové komunikaci. Na tomto 

jednosměrném úseku se osadí bezpečnostní závora. Podélný spád vozovky je dán stávajícím objektem 

následné péče tj. jeho vstupy, niveletou Jablonecké ulice, niveletou areálové komunikace 1, vjezdem do 

parkovacího domu a podzemním kolektorem z energocentra. Podélný spád vozovky je v rozmezí 1,12% – 

13,39%. Kryt plochy je navržen z asfaltového betonu, celková  tl. konstrukce 560mm. Celková plocha 

vozovky je 667,4 m2. Vozovka je odvodněna do tří uličních vpustí, část pláně vozovky je odvodněna do 

podélné drenáže délky 20 m. 

Podél parkovacího domu je navržen jednostranný chodník min. šířky 2,0m. Součástí komunikace je i 

úprava stávajícího chodníku podél parkovacího domu v Jablonecké ulici.  

Chodník - kryt plochy je navržen z mozaikové kamenné dlažby K6, celková  tl. konstrukce 290mm. 

Plocha chodníku je 379,4m2. V ploše chodníku budou osazeny vodící prvky pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. Celková délka kamenných obrubníků je 122 m.  

Mezi vozovkou a fasádou objektu „D“ jsou navržené odstavné plochy pro zásobování a sanitky. Kryt 

plochy je navržen z kamenné dlažby K10, celková  tl. konstrukce 560mm. Plocha vozovky je 154,2 m2. 

Mezi vozovkou a objektem následné péče jsou navrženy opěrné kamenné zídky délky 20,5m, 25m a 5m. 

 

SO 40 Úpravy stávajícího objektu „D“ - hlavní úprava objektu „D“ spočívá v doplnění předsazené 

transparentní fasádní konstrukce před stávající fasádu přivrácenou k objektu SO-02, jejíž instalací 

vznikne tzv. dvojitá fasáda, které tak ochrání objekt před negativními vlivy vnějšího prostředí – hluk, 

povětrnost (požadavek KHS LK). Součástí realizace transparentní předsazené fasády je i úprava 

geometrie stávající fasády v rámci podlaží nad vstupem (od 2. N.P. výše). Fasáda objektu bude částečně 

zateplena. 

Mezi další úpravy odehrávající se v objetu „D“ patří práce spojené s komunikačním propojením 

s objektem SO-08.2 Kolektor–komíny, který je přistavěný k severovýchodní stěně schodišťové věže 

objektu „D“, dále pak úpravy technických a technologických zařízení nutných pro jejich zapojení do 



Č.j. CJ MML 006094/21 str. 10 

 
areálových rozvodů KNL a.s. (vytápění, elektroinstalace, meziplyny, VZT, potrubní pošta, SO-900 apod.) 

a úpravy nutné pro navázání úprav vnějšího okolí objektu „D“, které jsou zahrnuty zejména pod objekty 

SO-11, SO-20, SO-21. 

V rámci úprav bude odstraněn skleněný přístavek trojúhelníkového půdorysu v 1. P.P., v 1. N.P. budou 

předlážděny venkovní povrchy, venkovní schodiště pod ochozem budovy bude odstraněno, v přední části 

budovy bude ubourán arkýř včetně okenních výplní. Ve 2. – 5. N.P. bude u schodiště na severním nároží 

vybourána okenní výplň, anglický dvorek a další okenní výplň včetně soklu, v 6. N.P. bude ve schodišti 

vybourán okenní otvor a v protější stěně budou nově vybourán otvor pro okno. Původní okenní otvory do 

schodiště budou zazděny. V místě vybouraného anglického dvorku bude provedeno napojení spojovací 

chodby šířkou otvoru 3830mm s novou budovou CUM a dále bude do propojovací chodby napojen 

technologický tunel do objektu parkovacího domu a energocentra.  

Venkovní schodiště budou upravena v rámci SO 20. 

 

SO 900 ODPAŘOVACÍ STANICE - budou využity stávající odpařovací stanice v rámci areálu KNL. 

Po dobu výstavby bude zřízena provizorní odpařovací stanice, která bude zdrojem kyslíku s objemem 

2000l. Dodávku (pronájem si zajistí uživatel). Celý zdroj bude umístěn ve venkovním prostoru – 

oploceném přístavku. Zdrojem budou tlakové láhve O2 o kapacitě 2 x 2 tlakové láhve s redukcí tlaku a 

automatickým přepínáním zdroje - jedna tlaková láhev s vodním obsahem 50 litrů a přetlakem 200 bar. 

Připojení potřebných médií (elektro, MaR) se provede z objektu „D“.  

Stavební část zahrnuje: 

- betonový základek pro lahvovou stanici i odpařovací stanici 

- zastřešení lahvové stanice ve výšce 2500 mm nad betonovým základem 

- oplocení odpařovací i lahvové stanice do výšky 2,5m se vstupem šířky 900 mm 

- zhotovení průrazů pro odfuky a potrubí procházející obvodovou zdí, příčkou 

Místo bude vybaveno vhodným hasicím přístrojem. 

 

ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  je navrženo jako soustava provizorních objektů, provedených pouze pro 

potřebu výstavby areálu. Skládá se ze: 

 sestavy stavebních buněk kontejnerového typu, uložených na provizorní částečně zpevněnou 

plochu. Část buněk je sestavena se vzájemným propojením, do celkové sestavy pro potřeby 

kanceláří vedení stavby, sociálního zázemí zaměstnanců stavby a skladových buněk (kontejnerů).  

Část buněk jsou jednotlivé kusy dalších plánovaných subdodavatelů, případně skladové 

kontejnery. Buňky jsou jednopodlažní se vstupem z úrovně terénu, případně vyrovnávací lávkou. 

Stavební buňky budou napojeny na zdroj elektrické energie ze staveništního rozvaděče, buňky 

sociálních zařízení na pitnou vodu a splaškovou kanalizaci, vše na areálové rozvody KNL,  

 částečně zpevněné plochy před buňkami pro pohyb osob a parkování vozidel stavby, 

 skládková plocha bude vymezena pro skladování části stavebních dílců při výstavbě, 

 jeřábové dráhy a mobilních jeřábů s omezením rozsahu dosahu a výšky dle vyjádření dotčených 

stran (zajištění provozu Heliportu, vzdušné spoje elektronických komunikací).  

 

Veškeré dešťové vody ze staveb a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku investora 

(svedeny do dešťové kanalizace) a to tak, aby nestékaly na sousední pozemky. 

 

Přípojky na inženýrské sítě a další objekty, které nejsou předmětem stavebního řízení, neboť byly 

povoleny  rozhodnutím ze dne 4.3.2020 č. j. SURR/7130/270538/19-Hor: 

SO 10 Příprava území, HTÚ a demolice drobných objektů 

SO 11 Terénní a sadové úpravy 

SO 20 Oplocení (a opěrné zdi) 

SO 30 Venkovní osvětlení 

SO 100 Vodovod    

 SO 101 Areálová přípojka pro objekt "CUM" 

 SO 102 Areálová přípojka pro objekt "Parkovací dům a Energocentrum" 

 SO 103 Areálová přípojka pro objekt "LDN" 

 SO 105 Nový areálový vodovod 

SO 200 Kanalizace jednotná   

SO 201 Areálová přípojka jednotné kanalizace pro objekt "CUM" 
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 SO 202 Areálová přípojka jednotné kanalizace pro objekt "Parkovací dům a Energocentrum" 

 SO 204 Rekonstrukce jednotné areálové kanalizace 

 SO 205 Nová jednotná kanalizace 

  

SO 206 Nová jednotná areálová kanalizace 

 SO 208 Přeložka jednotné areálové kanalizace 

SO 300 Kanalizace dešťová   

 SO 301 Areálová přípojka dešťové kanalizace pro objekt "CUM" 

 SO 302 Areálová přípojka dešťové kanalizace pro objekt "Parkovací dům a Energocentrum" 

 SO 303 Nová areálová dešťová kanalizace 

 SO 304 Retenční nádrž 

 SO 306 Areálová zaolejovaná kanalizace 

SO 400 Plynovod (zemní plyn)    

SO 402 Plynovodní přípojka 

 SO 403 Areálový vnitřní rozvod  

SO 500 Elektro E-sil    

SO 501 Areálová rozvody VN   

 SO 502 Areálová rozvody NN   

SO 600 Elektro E-sla   

 SO 601 Slaboproudé areálové rozvody KNL 

 SO 603 Přeložka TUL, LIS, T-MOBILE, HELIOS  

SO 700 Tepelné sítě    

SO 701 Přeložka parovodu sítě Nemocnice Liberec 

 SO 702 Přeložka parovodu CZT Teplárny Liberec 

 SO 703 Přeložka teplovodu Horní centrum 

 SO 704 Přeložka teplovodu objektu LDN 

SO 800 Rozvody medicinálních plynů 

 

Umístění, tvar, vzhled, velikost a členění stavby bude provedeno  v souladu s územním 

rozhodnutím ze dne 4.3.2020 č.j. SURR/7130/270538/19-Hor. 

 

Stavební objekty, jež budou řešeny speciálními stavebními úřady: 

speciální letecký stavební úřad:       SO 07 Heliport (na střeše CUM)    

                                                          PS 105 Vybavení heliportu 

MML odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad: 

     SO 104 Přeložka vodovodu ul. Kristiánova 

                                                         SO 106 Přeložka vodovodu U Novostavby 

         SO 107 Zkapacitnění vodovodu ul. Husova 

                                                         SO 207 Přeložka jednotné kanalizace 

                                                         SO 305 Odlučovače ropných látek 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jiří Buček ČKA 

01 907, 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 spodní stavby (základy a podkladní betony podlah). 

b) Dokončení hrubé stavby. 

c) 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. 
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6. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem 

stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.). 

7. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky. 

8. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.  

9. Bude splněna podmínka HZS LK ze dne 2.12.2020: 

 Před zahájením realizace navrhované stavby bude HZS LK předložena k vyjádření simulace 

evakuace osob z objektu SO 01 – CUM (Centrum urgentní medicíny) v případě požáru, a to 

formou výstupu (např. prezentace) z prostředků matematického modelování podmínek evakuace 

osob se zohledněním stavebně technického a požárně bezpečnostního řešení tohoto objektu, a 

dále se zohledněním specifik objektu z hlediska výskytu osob s různou schopností pohybu, 

zejména osob s omezenou schopností pohybu osob, respektive osob neschopných samostatného 

pohybu. Případná opatření, která vyplynou z požární simulace, pro dosažení vyhovujícího stavu 

evakuace osob z objektu v případě požáru, budou řešena formou zpětné projektové dokumentace 

stavby, zejména požárně bezpečnostního řešení stavby. Taková změna projektové dokumentace 

stavby bude nově předložena HZS LK k posouzení. 

10. Budou splněny podmínky KHS LK ze dne 30.10.2020 – v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů: 

1) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o kráceném rozboru vzorku vody 

z rekonstruovaného vodovodu prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů. Rozsah rozboru musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní). 

 

2) Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů 

přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 

styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku z provozu parkovacího domu, 

energocentra a z provozu vzduchotechnického zařízení a chlazení budovy CUM prokazující soulad s § 30 

zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a to v denní i 

noční době v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližších objektů k bydlení. 

 

4) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku v denní i noční době 

prokazující dodržování hygienických limitů hluku z provozu parkovacího domu v chráněném vnitřním 

prostoru stavby stávajících nemocničních pokojů budovy LDN (ověření účinnosti navržené předsazené 

fasády) a v chráněném vnitřním prostoru stavby nových nemocničních pokojů budovy CUM podle 

požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 11 nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

5) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku v denní i noční době 

prokazující dodržování hygienických limitů hluku z provozu vzduchotechnických zařízení v chráněném 

vnitřním prostoru stavby nových nemocničních pokojů budovy CUM podle požadavků § 30 zákona 

č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření umělého osvětlení na pracovištích, 

kde je požadována zvýšená zraková náročnost nebo kde není zajištěné dostatečné denní osvětlení, který 

prokáže, že nově instalované umělé osvětlení je provedeno v souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. b) 

zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 45 Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s ČSN EN 12464-1. 
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7) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření chemických látek – anestetik 

v pracovním prostředí všech operačních sálů, za účelem ověření úrovně rizikových faktorů pracovních 

podmínek a prokázání vyloučení či alespoň maximálního omezení jejich působení dle § 7 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 9 odst. 2 a přílohy č. 2 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

11. Budou splněny podmínky MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 22.9.2020: 

1. Před započetím stavebních prací bude zástupci Národního památkového ústavu, územního 

pracoviště v Liberci, předloženo řešení skladby kamenné dlažby areálu, která v dokumentaci není 

specifikována. Dále bude konkretizována podoba a uložení žulových obrubníků a řešení 

problematických míst (např. zaoblené části v nároží chodníků). 

2. Zástupci Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Liberci, budou k posouzení 

předloženy vzorky barevnosti nově řešené fasády objektu D (LDN) a barevné řešení dílčích prvků 

(zábradlí teras, lodžií, mobiliáře v předpolí vstupní lodžie atd.). 

12. Budou respektovány podmínky Úřadu pro civilní letectví ze dne 29.10.2020: 
1. Bude dodržena předložena projektová dokumentace zpracovaná firmou SIAL architekti a inženýři 
spol. s.r.o. Liberec, U Besedy 414/8, Liberec 3,460 07 ve stupni „Dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP)", včetně revidované složky PS-105 z 09/2020 (revize A), která zahrnuje vybavení 
heliport světelnou sestupovou soustavou pro vizuální přiblížení. 

2. Nejpozději musí být OP předložena ke kolaudaci. „Dokumentace ochranných pásem heliportu a 
vyhodnocení překážek" tak musí být předložena v dostatečném předstihu (minimálně 30 kalendářních 
dnů) na ÚCL. 

3. Heliport se nachází v blízkosti stávajícího funkčního heliportu, proto z důvodu provozní 
bezpečnosti nemůže probíhat souběžný provoz obou heliportů. 

4. V průběhu výstavby musí objektu SO-01 CUM (Centrum urgentní medicíny) musí být přijata 
opatření, tak aby nedošlo k ohrožení provozní bezpečnosti na současném heliportu tj: 

• veškeré venkovní osvětlení včetně osvětlení zařízení stavby a konečného objektu musí být 
směřováno shora dolů pod úhlem 90 tak. aby nebylo považováno jako klamavé a nebezpečné 
světlo v leteckém provozu, 

e zajištění materiálu (možnost poškození vrtulníku a zranění osob) při přistání vrtulníku, 
• v průběhu realizace stavby musí být aplikována vhodná protiprašná opatření. 
• zajištěna úzká koordinace mezi provozovatelem LZS, provozovatele heliportu a stavební 

firmou, 
• zajištění proškolení zaměstnanců stavební firmy o přijatých opatřeních v případě provozu 

vrtulníku na heliportu a kontrola dodržování těchto opatření, 
• použití jeřábů tj. j použití výškových mechanizmů (např. jeřábů) v průběhu realizace 

stavebních prací podléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro 
jeho vyplnění naleznete na adrese http://www.caa.cz/ file/7624. 7. 

• Zajištěna úzká koordinace mezi provozovatelem LZS. provozovatele heliportu a stavební 
5. Výše uvedená opatření a návrh provozu na stávajícím heliportu v průběhu výstavby objektu SO- 01 
CUM (Centrum urgentní medicíny) předložit ÚCL v dostatečném časovém předstihu (cca 30 dnů) z 
důvodu posouzení a možného omezení provozu nebo uzavření heliportu. 

13. Budou respektovány podmínky MML odboru dopravy ze dne 19.11.2020: 
1. Pro možnost realizace dopravního značení, vč. vodorovného dopravního značení, musí být před 

dokončením stavby u shora označeného silničního správního úřadu podána žádost o stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích (formulář, č. 7), kterou je nutno podat v předstihu min. 
3 měsíce před zahájením užívání. Po předchozím projednání s Policií České republiky, silniční 
správní úřad, může vydat stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, formou 
opatření obecné povahy. 

2. V parkovacím domě bude instalováno dopravní značení a realizován systém provozu, podle doplňku 
projektové dokumentace (část D. Dokumentace objektů), SO-02 Parkovací dům a Energocentrum - 
systém dopravy, zpracovaném společností Valbek, spol. s r.o., IČ;27759270, se sídlem: Vaňurova 
505/17, 460 02 Liberec 3, projektant Ing. Milan Koloušek, č. projektu 0752, datum 11/2020. 

3. V případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného užívání místní 
komunikace, musí zhotovitel prací podat v předstihu 30 dní. u shora označeného silničního správního 
úřadu, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod. 3 

http://www.caa.cz/
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zákona o pozemních komunikacích) a popř. i žádost o povolení uzavírky provozu na této komunikaci 
(ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích). Součástí povolení uzavírky provozu bude i stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žádost se podává na formuláři č.3. 

4.   Pro možnost umístění zařízení staveniště či umístění kontejneru na místní komunikaci, je třeba podat 

u shora označeného silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání 

komunikace (formulář. č. 10), a to v souladu s ust. § 25 odst. I a odst. 6 písm. c) bod 2. zákona o 

pozemních komunikacích. Silniční správní úřad upozorňuje, že i chodník je místní komunikací. 

14. Budou splněny podmínky KÚLK odboru životního prostředí ze dne 15.10.2020: 

1. Provozovatel zdroje zajistí měřící místo na výduchu do vnějšího prostředí tak, aby byly plněny 

požadavky norem ČSN ISO 10780 a ČSN EN 13248-1 na délku rovného úseku před a za měřícím 

místem. 

2. Předmětný spalovací zdroj nelze provozovat bez povolení provozu  podle § 11 odst. 2 písm. d) 

zákona o ochraně ovzduší vydaného orgánem ochrany ovzduší. Součástí žádosti o vydání 

povolení provozu bude provozní řád  zpracovaný podle požadavků zákona o ochraně ovzduší. 

15. Budou respektovány podmínky správců sítí a zařízení, zejména: 

 SČVK a.s. ze dne 19.8.2020 zn. O20690075653/TPCLI/To a O20690076573/TPCLI/To 

 ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.8.2020 zn. 1109971592 

 CETIN a.s. ze dne 13.8.2020 č.j. 725363/20 

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. ze dne 5.8.2020 zn. 1624/2020 

 Teplárna Liberec a.s. ze dne 5.11.2020 zn. 0030/Sv/20 

 UPC Česká republika s.r.o. ze dne 30.1.2020 zn. E014766 

 Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 3.8.2020 zn. 200727-0801194469 

 GasNet Služby s.r.o. ze dne 11.8.2020 zn. 5002193421 

 SML odbor správy veřejného majetku ze dne 27.10.2020 zn. SM2020/030a 

 Liberecká IS a.s. ze dne 17.9.2020 č.j. 362/2020 

 T-Mobile s.r.o. ze dne 28.7.2020 č.j. E31925/20 

 CERBEROS s.r.o. ze dne 31.8.2020 

 ŘSD ČR ze dne 12.11.2020 zn. 4919/2020-36020/Ka 

 

  

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona 

- Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova č.p. 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.11.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby 

č.j. SURR/7130/270538/19-Hor dne 4.3.2020. 

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 15 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. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle, 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s., IČO 00483371, Jablonecká č.p. 562/21, 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, 

Václav Ježek, Dubnice č.p. 39, 471 26  Dubnice pod Ralskem, 

Mgr. Ivana Ježková, Dubnice č.p. 39, 471 26  Dubnice pod Ralskem, 

Ing. Pavel Příhoda, V Horkách č.p. 94/5, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7, 

Ivana Příhodová, V Horkách č.p. 94/5, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7, 

Andrea Lochmanová, Malátova č.p. 426/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1, 

Zdeněk Roudnický, Slezská č.p. 308/24, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15, 

Marek Fanta, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., Lesní č.p. 760/17, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Mgr. Martina Ficková, Lesní č.p. 760/17, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Věra Poláková, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Iva Špeldová, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Miroslav Polák, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Naděžda Stýblová, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

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, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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

Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

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, 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, Mrštíkova č.p. 850/3, 

Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

Teplárna Liberec, a.s., IČO 62241672, Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 

01  Liberec 1, 

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 

155 00  Praha 515, 

CERBEROS s.r.o., IČO 24237744, Lannova č.p. 2061/8, 110 00  Praha 1-Nové Město, 

Coprosys-LVI s.r.o., IČO 27304230, Hanychovská č.p. 169/43, Liberec X-Františkov, 460 10  

Liberec 10, 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 679, 682, 683/1, 686, 691/1, 692/4, 692/5, 851/1, 851/2, 857, 858/1, 861/1, 862, 863, 

864, 880/2, 880/3, 883, 884/1, 897/1, 5780/16, 5780/18, 5780/22 v katastrálním území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 21, č.p. 427, č.p. 1380, č.p. 17, č.p. 7, č.p. 

648, č.p. 647, č.p. 9, č.p. 11 a č.p. 1344,  Liberec V-Kristiánov č.p. 294, č.p. 283 a č.p. 314 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 
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Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

 dokladů o vlastnictví 

 plné moci k zastupování 

 souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 26.10.2020 zn. 

MML/ZP/Piv/141351/20 –SZ 1413521/20/2 

 závazného stanoviska MML OŽP oddělení památkové péče ze dne 22.9.2020 č.j. 

MML/ZPPP/Leg/179102/20- SZ145044/120/5 

 závazného stanoviska MML OŽP oddělení odpadů a ovzduší ze dne 12.8.2020 č.j. 

MML/ZPOO/Ond/156355/20- SZ141351/20 

 vyjádření MML odboru dopravy ze dne 19.11.2020 č.j. MML141662/20-OD/Ap/40 CJ MML 

222416/20 

 souhlasného závazného stanoviska s podmínkou HZS LK ze dne 2.12.2020 č.j. HSLI-1757-5/KŘ-

P-PRE-2020 

 závazného stanoviska KHS LK ze dne 30.10.2020 č.j. KHSLB 150392020 

 závazného stanoviska KÚLK odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15.10.2020 č.j. 

KULK 75613/2020/Bau OŽPZ 1183/2020 

 souhlasného závazného stanoviska MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů ze dne 6.10.2020 sp. zn. 88289/2020-1150-OÚZ-PCE 

 vyjádření Úřadu pro civilní letectví ze dne 29.10.2020 č.j. 12737-20-701 

 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

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

výši 10.000,- 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) 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

STORING spol. s r.o., IDDS: jac4xdf 

 sídlo: Žitavská č.p. 727/16, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Liberec I, z.s., Jablonecká č.p. 562/21, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

Václav Ježek, Dubnice č.p. 39, 471 26  Dubnice pod Ralskem 

Mgr. Ivana Ježková, Dubnice č.p. 39, 471 26  Dubnice pod Ralskem 

Ing. Pavel Příhoda, V Horkách č.p. 94/5, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7 

Ivana Příhodová, V Horkách č.p. 94/5, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7 

Andrea Lochmanová, Malátova č.p. 426/2, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1 

Zdeněk Roudnický, Slezská č.p. 308/24, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Marek Fanta, IDDS: fhtvaax 

 trvalý pobyt: Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D., Lesní č.p. 760/17, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Mgr. Martina Ficková, Lesní č.p. 760/17, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Věra Poláková, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Iva Špeldová, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 
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Miroslav Polák, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Naděžda Stýblová, Husova č.p. 447/6, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 

CERBEROS s.r.o., IDDS: 4i4mm7a 

 sídlo: Lannova č.p. 2061/8, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdrn3 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

 sídlo: Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

Coprosys-LVI s.r.o., IDDS: c9hwmyz 

 sídlo: Hanychovská č.p. 169/43, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

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

 

Ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 691/1, 686, 683/1, 682, 679, 692/5, 692/4, 851/2, 851/1, 864, 863, 862, 857, 858/1, 861/1, 

880/3, 5780/16, 880/2, 884/1, 883, 5780/22, 5780/18, 897/1, všechny v katastrálním území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 427, č.p. 21, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 1380, č.p. 17, č.p. 11, č.p. 9, č.p. 

7, č.p. 648, č.p. 647 a č.p. 1344,  Liberec V-Kristiánov č.p. 283, č.p. 294 a č.p. 314 

 

  

Dotčené orgány státní správy 

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 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 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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

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 

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 

 sídlo: Praha 6-Ruzyně, 160 08  Praha 

Ministerstvo dopravy, Odbor civilního letectví, IDDS: n75aau3 

 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15  Praha 1-Nové Město 

 

 

Založit: KNL/I 
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