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8. února 2021 

Oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací 

orgán“) v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 správního řádu oznamuje pokračování v řízení, 

vedeném pod sp. zn.: OUPSŘ 157/2020 OSŘ ve věci odvolání podaného odvolatelem, panem Petrem 

Kočím, Hančova 893/8, 463 12 Liberec – Vesec (odvolání podáno písemností ze dne 13. 3. 2020, SÚ 

obdržel dne 19. 3. 2020), dále jen „odvolatel č. 1“ a odvolaní podaného Ing. Petrem Mayem a 

Marcelou Vyskočilovou, oba bytem Hančova 895/4, 463 12 Liberec – Vesec (odvolání podáno 

společnou listinou ze dne 23. 3. 2020, SÚ obdržel dne 30. 3. 2020), dále jen odvolatelé č. 2, proti 

rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru stavebního úřadu, ze dne 17. 2. 2020 č.j.: 

SURR/7130/218505/18-Paz, CJ MML 041982/20, kterým bylo k žádosti stavebníka (firma DP 

REAL IMMO stavební, s.r.o., IČO 04528107, Preslova č.p. 700/76, Stránice, 602 00 Brno 2, podané 

v zastoupení společností API studio, spol. s.r.o., IČO 64051765, větrná č.p. 2699/20, 466 01 Jablonec 

nad Nisou 1 (dále jen „žadatel“) vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby „Bytový soubor BD 

Vesec, Liberec, Liberec XXV – Vesec“ na pozemcích v rozhodnutí uvedených všechny v k.ú. Vesec 

u Liberce (dále jen „předmětná stavba“). 

Proti výše citovanému rozhodnutí ze dne 17. 2. 2020 podali odvolatelé odvolání, kterými napadli 

územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby, zejména pak shodně namítli, že umístěním 

předmětné stavby došlo k porušení územní studie „Vesec u Liberce – Ke Sportovnímu Areálu“, které 

dle jejich názoru spočívalo v nedodržení ve studii stanoveného počtu 40 bytových jednotek (stavební 

záměr obsahuje 58 bytových jednotek). Odvolatelé se neztotožnili s vysvětlením úřadu územního 

plánování uvedeným v jím vydaném závazném stanovisku k této problematice dne 1. 10. 2018, kdy 

současně uvedli skutečnosti, které je opravňují k takovému náhledu. Tato skutečnost pak znamenala, 

že v této části posouzení nesouhlasí se závěry úřadu územního plánování o přípustnosti předmětné 

stavby. 

Vzhledem k tomu, kdy zmíněné odvolací námitky směřovaly vůči věcné správnosti vydaného 

závazného stanoviska úřadu územního plánování ze dne 1. 10. 2018, sp. zn. HA/7110/138828/18/Vo 

– HAUP, CJ MML 182144/18, kterým tento dotčený orgán shledal předmětnou stavbu z hlediska 

jejího souladu s územním plánem, resp. s vydanou územní studií za přípustnou, postupoval odvolací 

orgán v souladu s ust. § 149 odst. 5 správního řádu (ve znění účinném do 31. 12. 2020) a vyžádal si 

přípisem ze dne 18. 7. 2020 potvrzení nebo změnu tohoto závazného stanoviska od správního orgánu 

nadřízeného (tj. oddělení územního plánování v rámci krajského úřadu) správnímu orgánu 

příslušného k vydání závazného stanoviska (tj. v tomto případě MM Liberec, OHA, oddělení 

územního plánování). Současně usnesením z téhož dne odvolací řízení přerušil do vyřešení předběžné 

otázky spočívající v potvrzení či změně předmětného závazného stanoviska ze dne 1. 10. 2020. 

Dne 2. 9. 2020 pod sp. zn. 290/2020/OÚP, KULK 74161/2020/OÚP obdržel odvolací orgán závazné 

stanovisko, kterým Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 

oddělení územního plánování jako nadřízený orgán, který je věcně a místně příslušný dle ust. § 29 
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odst. 1 a ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a 

dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) a ust. § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), za použití ustanovení § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), ve vazbě na § 149 odst. 5 správního řádu (ve znění účinném do 31. 12. 2020), přezkoumal 

závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, úřadu územního plánování sp. zn. 

HA/7110/138828/18/Vo – HAUP, CJ MML 182144/18 , a na základě tohoto přezkoumání dospěl 

k závěru, že potvrdil závazné stanovisko č. j.: HA/7110/138828/18/Vo-HAUP, CJ MML 182144/18 

ze dne 1. 10. 2018, jehož obsahem je posouzení záměru „bytový soubor BD Vesec, Liberec XXV-

Vesec“, na pozemcích parc. č. 12, 1355/2, 1357/13, 1357/21, 1357/48 v katastrálním území Vesec u Liberce 

(dále jen „záměr“), z hlediska ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona se závěrem, že záměr je 

přípustný. 
 

S ohledem na výše uvedené, proto odvolací orgán seznamuje účastníky územního řízení s touto 

skutečností v jím vedeném odvolacím řízení a současně sděluje, že podle ust. § 36 odst. 3 správního 

řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí o odvolání vyjádřit k jeho podkladům, 

a to ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto seznámení s podklady. Po uplynutí této lhůty bude ve 

věci rozhodnuto. 

 

Pokud této možnosti účastníci územního řízení využijí, svá vyjádření mohou zaslat na adresu Krajský 

úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

2. Do spisu a podkladů rozhodnutí mohou nahlédnout v kanceláři č. 1316 Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve 13. patře, a to v úřední dny, 

které jsou v době nouzového stavu, vyhlášeného v souvislosti s epidemií nemoci Covid 19, pondělí 8 

– 13 hod. a středa 12 – 17 hod (za běžného stavu v pondělí a ve středu od 8 hod. do 17 hod.), v ostatní 

dny tak můžete učinit po předchozí telefonické dohodě.  

Nechá-li se účastník řízení zastupovat za účelem nahlížení do spisu, předloží jeho zástupce zdejšímu 

správnímu orgánu písemnou plnou moc.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Hluštík 

vedoucí odboru územního plánování 

a stavebního řádu 
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Toto oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady před vydáním 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.  

 

 

 

K vyvěšení: 

Krajský úřad Libereckého kraje 

 

Rozdělovník: 

 

Obdrží do vlastních rukou: 

 

API studio, spol. s.r.o., IDDS: ymxik4s, sídlo: Větrná č.p. 2699/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 

(zástupce žadatele DP REAL IMMO stavební, s.r.o., Preslova č.p. 700/76, Stránice, 602 00 Brno 2 

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec 1-Staré město, 460 01 Liberec 1  

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

Staré město, 460 01 Liberec 1 

 

Obdrží veřejnou vyhláškou: 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. č. 26/13, 30/3, 1305/31, 1305/47, 1305/48, 1306/2, 1353/19, 1353/25, 1357/50, 1357/51, 

1357/52, 1357/53, 1357/54, 1357/55, 1357/66, 1357/67, poz. par. č. 26/1, 30/1, 1305/106, 1305/112, 

1306/1, 1357/3, 1357/19, 1357/34, 1357/35, 1357/36, 1357/37, 1357/38, 1357/39, 1357/49, 1361/3, 

1361/4, 1361/5 a 1361/6, vše v k. ú. Vesec u Liberce  

 

Osoby s vlastnickým nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XXV-Vesec č.p. 617, č.p. 623, č.p. 589, č.p. 591, č.p. 589, č.p. 591, č.p. 503, č.p. 616, č.p. 

616, č.p. 615, č.p. 892, č.p. 893, č.p. 891, č.p. 897, č.p. 894, č.p. 895, č.p. 896, č.p. 957,  

č.p. 791 
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