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Oprávněná úřední osoba: RNDr. Václav Řezáč 

Tel. 485 243 607  

 

Nové bydlení Pavlovice, družstvo 

Mrštíkova č.p. 399/2a 

Liberec III-Jeřáb 

460 07  Liberec 7 

 

 

ROZHODNUTÍ 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

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"), v řízení o změně umístění stavby posoudil podle § 84 až 90 

stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby nebo zařízení (dále jen 

"rozhodnutí o změně umístění stavby"), kterou dne 14.12.2020 podalo 

Nové bydlení Pavlovice, družstvo, IČO 25448617, Mrštíkova č.p. 399/2a, Liberec III-Jeřáb,   

460 07  Liberec 7, 

které zastupuje Bc. Vladimír Andres, Arbesova č.p. 751/9, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79, 92 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

Polyfunkční dům Staré Pavlovice 
Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Polní 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 686/38 (orná půda), parc. č. 690/136 (ostatní plocha), parc. č. 

690/137 (orná půda), parc. č. 690/156 (ostatní plocha), parc. č. 690/234 (ostatní plocha), parc. č. 693/2 

(ostatní plocha) v katastrálním území Staré Pavlovice. 

 

Druh a účel změny umisťované stavby: 

Jedná se o změnu již vydaného pravomocného územního rozhodnutí (vydaného ve společném územním a 

stavebního řízení č.j. SURR/7130/274382/18-Ře ze dne 4.3.2019).  

Účelem je zajištění chybějících služeb a kvalitního bydlení v dané lokalitě. 

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby: 

Změna spočívá v navýšení povoleného objektu o dvě nadzemní podlaží – místo původně navrženého 

čtyřpodlažního polyfunkčního objektu je navrhována stavba šestipodlažního objektu. Půdorys objektu 

17,40 x 18,70 m (půdorys nezměněn), výšky do 20,0 m (místo původní výšky 15,0 m), zastřešený 

plochou střechou. Dochází rovněž z části ke změně využití jednotlivých podlaží. V I.NP místo původně 

uvažované pizzerie jsou plánovány ordinace lékařů (bez bližšího určení, bude řešeno v dalším stupni PD), 
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ve II.NP., kde byly původně ordinace, jsou již nově řešeny byty. Byty jsou pak ve všech dalších podlažích 

– 4 byty na patře, při tomto řešení celkem 5 x 4 = 20 bytů, všechny o velikosti 2 + kk. Připojení na 

rozvody energií zůstává stávající dle původního řešení – kapacity jednotlivých přípojek jsou dostačující 

(je vypuštěna pizzerie). Rovněž dopravní napojení stávající, počet parkovacích míst také dostačující - dle 

výpočtu v proj. dokumentaci. Zároveň dochází ke změně v řešení rozčlenění fasády (projednáno kladně 

v radě architektů města). 

 

II. Stanoví nové podmínky pro změnu umístění stavby: 

1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy 

současného stavu území – výkres situace KN v měř. 1:500 a výkres koordinační situace v měř. 1:500 

se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným změněným umístěním stavby, s vyznačením 

vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkresy jsou 

součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radovan Novotný, autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby, č. autorizace ČKAIT - 0500722. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Nové bydlení Pavlovice, družstvo, Mrštíkova č.p. 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně umístění stavby známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům opatřením ze dne 15.12.2020. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil 

od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný 

podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení 

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní 

postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší stavebníkovi, vlastníkům dotčených pozemků, obci, 

osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva ke stavebním a sousedním pozemkům nebo stavbám 

mohou být navrženou stavbou přímo dotčena, správcům (vlastníkům) dopravní a technické infrastruktury, 

na které se stavba napojuje a jejichž zařízení vč. ochranných a bezpečnostních pásem mohou být dotčena 

navrženou stavbou.  

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku,  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 690/198, parc. č. 660/1, 686/2, 686/29, 686/39, 690/231, 690/232, 690/233, 690/269, 690/270, 

690/271, 690/272, 690/273, 690/274, 690/275, 690/276, 690/280, 690/281, 690/284, 690/290 v 

katastrálním území Staré Pavlovice 

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XII-Staré Pavlovice č.p. 810 

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčena. 

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

vymezení za účastníky řízení. Okruh účastníků řízení se proti původnímu rozhodnutí nezměnil. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Změna umístění stavby je v souladu se schválenou 

územně plánovací dokumentací, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a obecným 

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

záměru. 
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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. 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto podkladů, vyjádření, stanovisek a souhlasů: 

 souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 13.1.2021, zn. 

MML/ZP/Piv/237298/20-SZ 237298/20/2 

 závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, odd. úřadu územního plánování ze 

dne 21.10.2020, č.j. UP/7110/135280/20/Vo - UPUP CJ MML 176952/20 

 závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru LK ze dne 8.1.2021, č.j. HSLI-2999-2/KŘ-P-PRE-2020  

 závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 16.12.2020, č.j. 

KHSLB 23497/2020 

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. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nelze postupovat podle změněných částí společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení předmětné stavby, které bylo vydáno zdejším stavebním 

úřadem dne 4.3.2019 pod č.j. SURR/7130/274382/18-Ře, neboť tyto části byly nahrazeny tímto 

rozhodnutím. 

 

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 územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně 

umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. b) a 

pozn. bod 5. ve výši 2500 Kč byl zaplacen. 

Příloha pro žadatele: ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Bc. Vladimír Andres, Arbesova č.p. 751/9, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

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

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59      

Liberec 1 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

  

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

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 

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 

ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 

 

ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 690/198, parc. č. 686/2, 686/39, 686/29, 660/1, 690/290, 690/269, 690/270, 690/271, 690/272, 

690/273, 690/274, 690/275, 690/276, 690/284, 690/280, 690/281, 690/231, 690/232, 690/233 v 

katastrálním území Staré Pavlovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XII-Staré Pavlovice č.p. 810 

 

 

Založit: XII. (k č.j. SURR/7130/274382/18-Ře) 
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