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Bytové družstvo VLNAŘSKÁ 

IČ : 25474995  

se sídlem:  Liberec 1, Masarykova 522/12, PSČ 460 01 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. Dr 665 

zastoupené:  Mgr. Michalem Mochalem, předsedou představenstva  

 
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
odbor stavební úřad 
Bc. Andrea Jánská 

nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
 
 
 

ODVOLÁNÍ 
proti Rozhodnutí č. j.: SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 197213/20. 

 

 
Bytové družstvo VLNAŘSKÁ jako ostatní účastník řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) podává odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Liberec, 
odboru stavebního úřadu vydaném pod č. j.: SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 197213/20. 

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ vlastnící bezprostředně sousedící pozemek parc. č. 1424/16 jako 
ostatní účastník řízení napadá Územní rozhodnutí  č. j.: SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 
197213/20 v celém rozsahu pro jeho nezákonnost.  
 
V připomínkách k územnímu řízení vedeném pod č.j.: SURR/7130/261837/18-Ja sp.zn. CJ MML 
207440/19 Bytové družstvo VLNAŘSKÁ uvedlo mimo jiné, že dopravní napojení má být realizováno 
vjezdem z ulice Hašlerova a Vlnařská. Ulice Hašlerova je dnes již ve značně zdevastovaném stavu a její 
využívání nákladními automobily zásobujícími stavbu, by tento stav nepochybně ještě zhoršilo. 

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ ohledně dopravního napojení plánované stavby namítá nezákonnost 
souhlasného závazného stanoviska i rozhodnutí o povolení komunikačního připojení vydaného 
Magistrátem města Liberec, odborem dopravy, dne 23.10.2018 pod č.j. MML144120/18-
OD/Jan/10. Oba tyto správní akty jsou v rozporu se zákonem č. 500/2004, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) i zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), tj. jsou nesprávné jak 
po obsahové, tak i po formální stránce.  Máme za to, že bezprostředně navazující síť pozemních 
komunikací (zejména místní komunikace Hašlerova, Sametová), na které má být plánovaná stavba 
napojena, není způsobilá převést dopravu navýšenou v souvislosti s její výstavbou a užíváním. 
Silniční správní úřad měl z hlediska širších vztahů posoudit bezprostředně navazující síť pozemních 
komunikací z hlediska její kvality, stupně opotřebení povrchu, ale i její technické znaky (příčné 
uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky). Měl tedy 
posoudit skutečnosti, které u pozemních komunikací (dálnice, silnice a místní komunikace) 
nazýváme stavebním stavem (viz ustanovení § 26 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích) a 
dopravně technickým stavem (viz ustanovení § 26 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích). 
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Posouzením těchto širších vztahů k možnosti dopravní obsluhy navrhované stavby je v zájmu i 
samotného stavebníka. V současné době je již intenzita dopravy na bezprostředně navazující síti 
pozemních komunikací taková, že je na pokraji únosnosti. Další navýšení dopravy z plánované 
stavby by přineslo do území řadu dopravních kolapsů a docházelo by i k ohrožení účastníků 
silničního provozu. Na řešení případných problémů se stavem přístupových komunikací až 
po zahájení stavby je již pozdě. Proto je odkaz na plánovací smlouvu k vyřešení takové situace 
nedostatečný. Případná úprava bezprostředně navazující sítě pozemních komunikací musí být 
provedena ještě před umístěním stavby do území.    

Dle územního plánu města Liberec přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec 
č. 2/2002 je k bydlení ve výše uvedené lokalitě přednostně určena lokalita Textilana, kde jsou 
rozsáhlé plochy určené k bydlení. V územním plánu je stanovena povinnost v plochách městského 
bydlení chránit všechny plochy existující doprovodné zeleně, hřišť na veřejném prostranství 
využívané pro účel krátkodobé rekreace (čl. 3.3.5 odst. 4 Územního plánu města Liberec). Plochy, kde 
je navržena zástavba jsou porostlé zelení a slouží jako doprovodná zeleň pro sídlištní zástavbu. Je 
občany a obyvateli využívána ke krátkodobé rekreaci a hrám dětí. Jedná se o veřejné prostranství dle 
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Ustanovení § 24 – “Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. 

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ v připomínkách rovněž namítalo nevyhovující odstupovou vzdálenost 
vzhledem k sousednímu objektu Vlnařská 702/5, kde je stanovena výška 24,8 metru a odstup 
plánovaného bytového domu vč. balkónu je 24,2 metru. Dle příslušné vyhlášky je odstupová 
vzdálenost definována jako odstup vnějšího obrysu objektu včetně průmětu balkonů apod. – 
odstupová vzdálenost je tedy nedostatečná! Na straně 31 Územního rozhodnutí  
č. j.: SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 197213/20 jsou uvedeny jiné hodnoty, než které byly 
uvedené v dokumentaci při nahlížení do spisu ze strany BDV v termínu 6.11.2019 a 8.11.2019. 
Bytovému družstvu VLNAŘSKÁ není znám případný dodatek k dokumentaci (dodatek odstupových 
vzdáleností nám nebyl předložen). Došlo-li ke změně či doplnění dokumentace pro územní řízení, měl 
stavební úřad povinnost s takovouto případnou změnou seznámit účastníky řízení (znovu oznámit 
zahájení řízení a dát lhůtu k uplatnění námitek a důkazů). 

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ se domnívá, že Stavební úřad se nevypořádal s připomínkami a 
námitkami všech oprávněných účastníků řízení. Vypsal územní řízení v době pandemie bez možnosti 
ústního jednání a veřejného slyšení, když se jedná o tak velký počet účastníků, kteří mohli zvolit své 
zástupce a mohli se jednání zúčastnit.  

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ nesouhlasí s názorem uvedeným v rozhodnutí, že stavba nebude mít vliv 
na sousední pozemky a stavby. Naopak výsledkem realizace plánované stavby by byl negativní vliv 
na obyvatelstvo, kdy se zvýšením koncentrace obyvatel na tak malé lokalitě je pravděpodobné, že 
dojde k celkovému znehodnocení stávajícího komfortu bydlení stávajících obyvatel této lokality. 
Dojde k zásadnímu zhoršení pohody bydlení, což je souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, 
aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp., aby byla vytvořena vhodná 
atmosféra klidného bydlení (nízká hladina hluku, čistota ovzduší, přiměřené množství zeleně, nízké 
emise prachu a výfukových zplodin, oslunění apod.). Vysoká koncentrace lidí toto zcela určitě 
nesplňuje a případným uskutečněním výstavby dojde k znehodnocení bytů v přilehlých objektech, 
výrazně poklesne jejich cena a jejich prodejnost. 

V souvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu s celkovým počtem 96 bytů (uvažovaný počet 
obyvatel domu je 292 trvalých obyvatel a 5-8 osob personálu), dojde k výraznému zahuštění počtu 
obyvatel v této malé lokalitě. Logicky se zvýší počet projíždějících aut, a s tím se zvyšuje riziko nehod. 
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V současné době je již obrovským problémem zaparkovat a např. v okolí našich bytových domů 
v Hedvábné a v Kašmírové ulici, které bezprostředně sousedí s navrhovaným novým objektem, není 
takřka možné zaparkovat. Stejná situace je i na sídlišti Broumovská. Navrhovaný počet parkovacích 
míst (105 v podzemních podlažích a 11 venkovních stání) je zcela nedostačující, neboť dnes je 
obvyklé, že počet aut ve většině rodin je 2 a více. V případě výstavby nového obytného domu v této 
lokalitě by se situace ohledně parkování stala neudržitelnou. O zanedbatelné zvýšení obyvatel se 
v žádném případě nejedná a rozhodně se nejedná o proluku. Sídliště Broumovská svou rozlohou sahá 
až k Liebigovu městečku – v tomto kontextu je plocha veliká, ale pokud bychom procentuelně měřili 
lokalitu 3 ulic – Vlnařská, Hašlerova, Sametová je to neúnosné zastavění na úkor zeleně.  

Bytové družstvo VLNAŘSKÁ nesouhlasí s tvrzením, že obyvatelé sídliště nebudou omezeni v možnosti 
využití zeleně pro krátkodobou rekreaci. Omezení nastane a to zejména o plochu domu, kdy veřejně 
přístupný deklarovaný vnitroblok rozhodně nebude umožnovat stejné využití jako stávající stav. 

  
Na závěr odvolání bychom chtěli uvést, že platný Územní plán města Liberec je z roku 2002 a 
obyvatelé BD VLNAŘSKÁ pořizovali své bydlení na základě Smlouvy o sdružení investorů 
č. 7003/03/0044 uzavřené dne 7.11.2003 mezi Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ a Statutárním městem 
Liberec. Jako přímý sousedé – objekt Kašmírová 1120/3 se orientovali v pořízení bytu dle platného 
Územního plánu a tedy i článku 3.3.5. Do nových bytů se nastěhovali v letech 2006-2007 a od té doby 
k žádnému projednání ani změně Územního plánu v této lokalitě nedošlo! V minulosti byl připraven 
návrh na  výstavba dvou mrakodrapů od stejného investora. Návrh na umístění této stavby byl 
zamítnut. Po zhruba 8 -10 letech přichází investor s nižší verzí domu, ale se stejným počtem bytů  a 
s likvidací celého volného prostoru veřejného prostranství.  To že byla žadateli prodána právě 
v tomto roce  2006 (po kolaudaci domů BD VLNAŘSKÁ – INTERMA – Město Liberec) parcela jako 
stavební, je jen důsledkem toho, že město vědělo, že v této lokalitě není možné stavět, aniž by se to 
vyplatilo a nebyl by zde očekávaný odpor ze strany stávajících obyvatel a dále vědělo, že k návrhu cca 
30 metrů vysokému  domu budou následovat petice a námitky. Namítající si svá práva nemohli řešit 
včas, neboť zde ještě nebydleli! V žádném případě se nejedná o stavbu, která svým charakterem 
odpovídá okolní výstavbě, a obyvatelé nemohli změnit parametry za v okolí přijatelné, neboť ohledně 
výstavby mrakodrapu s nimi nikdo nejednal! 
V žádném případě stavební úřad nechrání zájmy  občanů ani obce. Úsudek, který úřad učinil je 
závadný a špatný a v rozporu se zákonem, jak již bylo výše uvedeno. 
 
Bytové družstvo VLNAŘSKÁ jako účastník řízení navrhuje zrušení rozhodnutí č. j.: 
SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 197213/20 a vrácení věci k novému projednání. 

 
 

S pozdravem 
 
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               Mgr. Michal Mochal v.r. 

                                                                                                               předseda představenstva 
                                                                                                               Bytového družstva VLNAŘSKÁ  

   
    

V Liberci dne 3. 12. 2020  


