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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 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 8.2.2021 

podala 

GPL Property a.s., IČO 27925561, Klimentská č.p. 1246/1, 110 00  Praha 1-Nové Město, 

kterou zastupuje Develop Servis CZ s.r.o., IČO 28746040, Purkyňova č.p. 594/29, Liberec XIV-

Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

(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: 

"Rezidenční výstavba - Liberec Františkov, Švermova/Tovární" 

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy a dopravní značení 

- SO 111 Ulice Tovární  

- SO 112 Ulice bezejmenná I. 

- SO 113 Ulice bezejmenná II. 

- SO 121 Chodníky Švermova 

- SO 122 Chodníky mezi objekty SO 11, SO 12 a SO 13, SO 14 

- SO 123 Chodníky k objektům SO 13 a SO 14 

- SO 124 Chodníky k objektům SO 16 a SO 17 

- SO 125 Mlatová pěšina navazující na SO 124 

IO 240 Most na komunikaci SO 112 (ulice bezejmenná I.) 

IO 241 Most na komunikaci SO 113 (ulice bezejmenná II.) 

  

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 495/1, 495/2, 495/5, 497/2, 497/3, 498/1, 498/2, 498/3, 500/2, 

501/1, 501/2, 501/6, 502, 503/1, 503/2, 503/3, 503/5, 504/1, 509/1, 509/2, 510, 511/1, 575/1, 578/1, 

579/10, 579/11 v katastrálním území Františkov u Liberce. 

 



Č.j. CJ MML 071455/21 str. 2 

 
 

Stavba obsahuje: 

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy a dopravní značení - předmětem projednání je prostorové 

umístění, výškové vedení a šířkové uspořádání komunikací pro automobily a pěší v nově budované 

rezidenční oblasti. 

 

SO 111 Ulice Tovární - jednosměrná místní komunikace s vjezdem z ulice Švermova šířky 3,50 m, v km 

0,091 30 - km 0,104 50 bude šířky 5,50 m z důvodu zřízení 5 kolmých parkovacích stání, z toho 1 stání 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve staničení 0,006 00 - km 0,028 00 bude zřízeno 7 

šikmých parkovacích stání. Na opačné straně komunikace bude zřízen jednostranný chodník šířky 2,00 m 

v celé délce komunikace. V úseku mezi kolmými a šikmými parkovacími stáními budou dále zřízena 

podélná stání pro parkování 1, 3 a 1 osobních automobilů. V km 0,050 00 - km 0,065 00 bude 

zrealizována zvýšená mezikřižovatková plocha. 

 

SO 112 Ulice bezejmenná I - nová obousměrná komunikace bude připojena stykovou křižovatkou                           

s komunikací ulice Švermova, budou na ni připojeny pozemní objekty SO -11 a SO - 13, komunikace 

šířky 6,00 mezi obrubami, na jedné straně bude zřízen jednostranný chodník šířky 2,00 m, na druhé straně 

budou zřízena kolmá parkovací stání v počtu 2 x 7 (naproti SO 11 a SO 13), v km 0,109 00 bude  

komunikace křižovat komunikaci SO 113 (ulice bezejmenná II), tato křižovatka bude zvýšená, plocha 

bude tvořena z drobné kamenné dlažby. 

 

SO 113 Ulice bezejmenná II - kolmo napojená na konec ulice Tovární (SO 111), první úsek bude 

jednopruhová komunikace šířky 3,50 m, za křížením s ulicí bezejmennou I bude dvoupruhová 

obousměrná šířky 5,00 mezi obrubami a ukončena u objektu SO 15, chodník podél komunikace  

jednostranný šířky 2,00 m. 

 

SO 121 Chodníky Švermova - tento objekt řeší stavební úpravu chodníku podél ulice Švermova a 

výstavbu nových chodníků k objektů SO 11 a SO 12, základní šířka chodníků bude 2,00 m. 

 

SO 122 Chodníky mezi objekty SO 11, SO 12 a SO 13, SO 14 – budou zřízeny nové chodníky šířky 2,00 

m, budou připojovat pozemní objekty SO 11, 12 a SO 13 a 14, z jedné strany bude napojen na ulici 

Tovární, na opačné straně bude ukončen jako slepý tak, aby umožnil napojení výhledově další pěší zónu, 

křižuje ulice bezejmennou I, kde bude zřízeno místo pro přecházení. 

 

SO 123 Chodníky k objektům SO 13 a SO 14 - nové chodníky budou napojovat pozemní objekty SO 13 a 

14, na jedné straně bude připojen na chodník ulice Tovární, na opačné straně bude ukončen u objektu SO 

13 jako slepý, křižovat bude ulici bezejmennou I, kde bude zřízeno místo pro přecházení, chodník 

základní šířky 2,00 m. 

 

SO 124 Chodníky k objektům SO 16 a SO 17 - chodník připojí pozemní objekty SO 16 a 17, bude 

základní šířky 2,00 m, u rohu objektu SO 17 chodník plynule přejde v mlatovou pěšinu (SO 125), 

součástí objektu budou 2 schodiště a rampa před objekty SO 16 a 17, v části, kde bude chodník veden nad 

vjezdem do společných garáží  (SO 16 a 17) bude podél schodiště a chodníku osazeno zábradlí. 

 

SO 125 Mlatová pěšina navazující na SO 124 - mlatový chodník bude v podstatě sloužit pro propojení 

ulic Švermova, Tovární a bezejmenné ulice s ulicí Vysokou. Základní šířka chodníku bude 2,00 m, pěšina 

bude napojena na SO 124, ukončena na stávající vozovce ulice Vysoká. 

 

Konstrukce všech komunikací – asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik 

0,3 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm, infiltrační postřik 1,0 kg/m2, vrstva 

ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 160 mm, štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm. 

Konstrukce chodníků – betonová zámková dlažba DL tl. 60 mm, ložná vrstva z drceného kameniva 4/8 L 

tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDA tl. 150 mm. 
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Konstrukce parkovacích zálivů – betonová dlažba zatravňovací/zámková DL tl. 80 mm, ložná vrstva 

z drceného kameniva 4/8 L tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDA 2 x 150 mm. 

Konstrukce zvýšených ploch – drobná kamenná dlažba DL tl. 120 mm, betonové lože C 20/25 L tl. 40 mm, 

vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 120 mm, štěrkodrť  ŠDA tl. 150 mm. 

Konstrukce mlatové cesty – posyp pískem nebo drtí Ppi 5-10 mm, drcené kamenivo 8-32 DK tl. 100 mm, 

štěrkodrť 0-32 zhutněná ŠDA tl. 100 mm, lomová výsivka 0-8 LV tl. 20 mm, lomová výsivka 0-8 

(zaválcovaná do pláně) LV tl. 20 mm. 

 

IO 240 Most na komunikaci SO 112 (ulice bezejmenná I) - trvalý most o jednom poli, nosná konstrukce 

bude tvořena jako železobetonový polorám s proměnnou tloušťkou desky, na plošných základech. 

Délka mostu 17,811 m, délka nosné konstrukce 5,919 m, rozpětí polí 5,488 m. 

Šířka mostu 9,50 m, šířka jízdního pruhu na mostě 2 x 3,00 m, šířka průchozího prostoru 2,00 m, stavební 

výška 5,585 m, most bude zapuštěn pod terénem a bude přesypaný. 

Most bude rámová železobetonová konstrukce, která bude zapuštěná ve stávajícím terénu a v celém 

rozsahu přesypaná, spodní stavba bude tvořena rámovými spojkami a základovými pasy šířky 1,50 m. 

Za opěrami bude proveden ochranný zásyp vhodnou zeminou, která bude hutněna po vrstvách. 

Na mostě konstrukce vozovky - asfaltový koberec ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik emulzní 

modifikovaný PS-EP 0,30 kg/m2, asfaltový beton velmi hrubý modifikovaný ASP 16+ tl. 60 mm, 

infiltrační postřik PS-EP 1,00 kg/m2, betonová deska C8/10 tl. 120 mm, štěrkodrť tl. 200 mm, konstrukce 

chodníku - betonová dlažba CBDK tl. 60 mm, pískové lože L 4/8 tl. 40 mm, štěrkodrť tl. 150 mm. 

Vozovka bude ohraničena silničními obrubníky, chodník na vnější straně chodníkovými obrubami. 

Odvodnění mostu - podélným a příčným spádem podél obrubníků za most a do uličních vpustí, za rubem 

mostu bude položeno drenážní potrubí z trubky DN 150 jednostranně vyspádované za most do toku, kde 

bude vyústěna skrz stávající konstrukci železobetonového rámu do vodoteče (Františkovský potok). 

Mostní objekt bude v celém rozsahu zasypán, vnitřní část mostu bude zasypaná a zhutněná do úrovně 

hrany rámu, zbylá část profilu bude vyplněna mezerovitým betonem, zábradlí ani jiné ochranné prvky na 

mostech nebudou instalovány. 

 

IO 241 Most na komunikaci SO 113 (ulice bezejmenná II) - trvalý most o jednom poli, nosná konstrukce 

bude tvořena jako železobetonový polorám s proměnnou tloušťkou desky, na plošných základech. 

Délka mostu 17,771 m, délka nosné konstrukce 4,111 m, rozpětí polí 3,705 m, šířka mostu 3,299 m, šířka 

jízdního pruhu na mostě 1 x 3,50 m, šířka průchozího prostoru 2,00 m, šířka parkovacího pásu 2,00 m, 

stavební výška 4,440 m, most bude zapuštěn pod terénem. 

Most bude rámová železobetonová konstrukce, konstrukce mostu bude zapuštěná ve stávajícím terénu, 

spodní stavba bude tvořena rámovými spojkami a základovými pasy šířky 1,50 m. 

Rámové stojky s kolmou tloušťkou 400 mm, nosná konstrukce výšky 2,250 m, deska proměnné tloušťky, 

na obou stranách budou náběhy a v místě líce zdi zasahující do jedné čtvrtiny rozpětí na obou stranách 

desky, vnější rohy rámu budou upraveny zkosením. 

Most bude založen na železobetonovém základě s vetknutými pilotami, bude vybaven ze stran ocelovým 

zábradlím s vertikální výplní. 

Na mostě konstrukce vozovky - asfaltový koberec ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik emulzní 

modifikovaný PS-EP 0,30 kg/m2, asfaltový beton velmi hrubý modifikovaný ASP 16+ tl. 60 mm, 

infiltrační postřik PS-EP 1,00 kg/m2, betonová deska C8/10 tl. 120 mm, štěrkodrť tl. 200 mm, konstrukce 

chodníku - betonová dlažba CBDK tl. 60 mm, pískové lože L 4/8 tl. 40 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, 

konstrukce parkovacího pásu - DL - CBDK, zatravňovací dlažba DL tl. 80 mm, pískové lože L 4/8 tl. 40 

mm, štěrkodrť 2 x 150 mm, vozovka bude ohraničena silničními obrubníky. 

Odvodnění mostu - podélným a příčným spádem podél obrubníků za most a do uličních vpustí, za rubem 

mostu bude položeno drenážní potrubí z trubky DN 150 jednostranně vyspádované za most do toku, kde 

bude vyústěna skrz stávající konstrukci železobetonového rámu do vodoteče (Františkovský potok). 
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Daniel Polič, PhD., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje 

technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou 

být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno provádět se 

zvýšenou opatrností a pouze ručně. 

6. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

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

hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina 

vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB. 

7. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem 

dokončení stavby. 

8. Na stavbě musí být veden stavební deník. 

9. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné 

propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na nově 

budované stavbě. 

10. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí uvedené v souhlasu 

ze dne 10.02.1999, č.j.: ZPOP/337/sou/99 

 Na celé ploše dotčené předmětnou výstavbou bude provedena skrývka   ornice v předpokládaném   

množství 768 m3.    Skrytá ornice bude po dobu stavby uložena na deponii   na   pozemku   

totožném   se stavbou. Bude o ni řádně pečováno a bude zabezpečena proti zcizení. 

Po dokončení   stavby bude   využita k závěrečným terénním úpravám, případně k zúrodnění 

dalších pozemků. Při přemísťování ornice musí být respektováno Nařízení Okresního úřadu                        

v Liberci č. 5/1998. K tlumení výskytu háďátka bramborového a rakoviny brambor v okrese 

Liberec (evidenci zamořených pozemků vede Rostlinolékařská správa v Liberci). Při skrývce 

kulturních vrstev půdy je nutné postupovat podle vyhlášky č.13/1994 Sb., § 10. O činnostech 

souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a 

ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede stavebník protokol (pracovní deník),                      

v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti 

využívání těchto zemin. 

 Tento souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního 

zákona. 

 Za odnětí půdy ze ZPF budou v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané stavebním úřadem 

předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb.,                  

o ochraně ZPF. Žadatel je povinen nejdéle do 30 dnů po nabytí právní moci toto rozhodnutí 

předložit orgánu ochrany ZPF k předepsání odvodů za odnětí půdy ze ZPF. 

11. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru 

životního prostředí ze dne 28.3.2019, č.j.: MML/ZPOP/Par/071878/19 

 Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

 Kácení dřevin může být provedeno v době vegetačního klidu, t. j. od 1. 10. do 31. 3. běžného 

roku. 

 K částečné kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba zpět na pozemky p. č. 

503/5, 501/1, 503/1, 495/1 k. ú. Františkov u Liberce v rozsahu 4 ks listnatých stromů a 130 ks 

listnatých keřů dle výběru žadatele. Listnaté stromy o obvodech kmínků min. 14 cm ve výšce 1 m 

nad kořenovým krčkem a listnaté keře o minimální výšce 30 cm alespoň se třemi 

životaschopnými výhony. Výsadba nejpozději do doby užívání dokončené stavby. 

 Náhradní výsadba bude provedena dle Arboristických standardů - Výsadba stromů - SPPK A02 

001:2013 zpracovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

 O náhradní výsadbu bude pečováno min. po dobu 5 let dle pěstitelsko-sadovnických zásad. 

12. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Liberec, odboru 

životního prostředí ze dne 19.3.2019, č.j.: MML/ZPOO/Rus/064102/19 
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 bude omezována prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během suchého a 

větrného období budou /krápěny staveništní komunikace, popř. další prašné plochy staveniště, 

aby bylo zamezeno vznosu jemných prachových částic do vnějšího ovzduší; 

 bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti stavby, v 

případě nutnosti (při jejich znečištění) bude zajištěna jejich očista; 

 při převážení sypkého materiálu bude zamezeno úniku materiálu za jízdy; 

 při manipulaci se sypkými stavebními materiály budou zavedena účinná opatření ke snížení 

prašnosti, jako např. zkrápění, zakrývání apod., příp. budou tyto skladovány v krytých skládkách; 

 bude minimalizována a časově omezena možnost větné eroze deponie zemin (zabezpečení proti 

prašnosti). 

13. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru dopravy uvedené ve vyjádření ze dne 

3.3.2019, č.j.: MML031639/19-OD/Bb 

 Projektová dokumentace bude projednána s Národním institutem pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (Ing. Košťálová) a její připomínky budou do 

této dokumentace zapracovány. 

 Nejpozději 3 měsíce před zahájením užívání 1. stavby požádá investor event. je zástupce o 

schválení dopravního značení. Předložený projekt dopravního značení bude doplněn o dopravní 

značení v místech vjezdů do garáží (např. podjezdná výška, LPG, apod.) a ve vlastních garážích 

(označení pevných překážek - sloupů). Navržené dopravní značeni musí odpovídat příslušným 

technickým podmínkám a parametrům. 

 Nejpozději ke kolaudaci domů bude k těmto objektům zajištěn přístup popř. příjezd odpovídající 

budoucí dopravní zátěži. Kolaudace (ucelené části) stavby komunikace je podmínkou zahájení 

užívání příslušného objektu (domu). 

 Po dobu provádění stavby budou komunikace užívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a 

případná poškození komunikací budou neprodlené opravena investorem na vlastní náklady bez 

vyzvání. 

 Před zahájením užívání (kolaudací) stavby musí správce komunikací odsouhlasit zápisem 

skutečný způsob provedení připojení pozemku k místní komunikaci. Zápis bude předložen před 

zahájením užívání (kolaudací) stavby silničnímu správnímu úřadu. 

 Byla uzavřena plánovací smlouva mezi investorem stavby a statutárním městem Liberec na 

zvýšení propustnosti křižovatky ulic Švermova x Žitavská - Jungmannova, které je podmínkou 

výstavby. Nejpozději ke kolaudaci 1. stavby bude tato smlouva naplněna. 

 Před zahájením užívání staveb bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedených staveb a 

ověření splnění podmínek rozhodnutí a tohoto vyjádření. 

14. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

a) Vodafone CR a.s. ze dne 10.12.2020, zn.: 201202-1023235893  

b) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.12.2020, zn.: 1111990197 

c) GasNet Služby, s.r.o. (GridServices) ze dne 5.1.2021, zn.: 5002273242 

d) SčVK, a.s. ze dne 20.7.2020, zn.: O20690062306/TPCLI/Hl 

e) CETIN, a.s. ze dne 6.5.2019, č.j.: 619895/19 

f) T-Mobile CR a.s. ze dne 2.12.2020, č.j.: E51352/20 

g) Teplárna Liberec a.s. ze dne 8.1.2021, zn.: 0001/Sv/21 

h) Povodí Labe, s.p. ze dne 11.7.2019, zn.: PLa/2019/026521 a ze dne 14.5.2019, zn.: 

PLa/2019/005092 

15. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 

16. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy.  

17. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby. 

18. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdo 

bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat. 

19. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce 

spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby. 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a)  stavebního zákona 

GPL Property a.s., Klimentská č.p. 1246/1, 110 00  Praha 1-Nové Město 
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Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona  

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

GasNet Služby, s.r.o., Zdeněk Šich, 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, 

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec 

Králové 3, 

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

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  

Praha 515, 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 

414, 

Teplárna Liberec, a.s., IČO 62241672, Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  

Liberec 1, 

statutární město Liberec, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1, 

Jana Bičišťová, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10, 

Michael Hlobík, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10, 

Kamil Holý, Wintrova č.p. 494/30, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1, 

Dagmar Holá, Wintrova č.p. 494/30, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1, 

Pavel Kubíček, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10, 

Jaroslava Kubíčková, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10, 

Tereza Marková, Karlovská č.p. 157, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10  Liberec 10, 

Pavel Šimáček, Dlouhý Most č.p. 324, 463 12  Liberec 25, 

Monika Šimáčková, Dlouhý Most č.p. 324, 463 12  Liberec 25, 

Eliška Těšínská, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10, 

Jan Těšínský, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 499/3, 499/1, 497/4, 497/1, 506/1, 511/3, 118/1, 484, 486, 488, 489/2, 490/1, 579/1, 492/6, 

492/1, 491, 501/5, 501/4, 500/1, 95, 101, 104/1, 102/1, 87/1, 504/2, 505, 517, 514/3, 514/1, 513/1, 

499/2, 111/1 v katastrálním území Františkov u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec X-Františkov č.p. 380, č.p. 115, č.p. 97, č.p. 62 a č.p. 108 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.2.2021 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 dne 

12.7.2017, č.j.: SURR/7130/231455/16-Šk. 

Speciální 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Speciální 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 a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v 

průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
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Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření : 
- výpisu údajů z katastru nemovitostí 

- dokumentace pro stavební povolení 

- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 29.4.2019, zn.: 

MML/ZP/Piv/0411932/19 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 29.3.2019, č.j.: KHSLB 

03427/2019 

- vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 6.3.2019, č.j.: MML031369/19-OD/Bb 

- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 12.2.2019, č.j.: MML031640/19-OD/Bb 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 28.3.2019, č.j.: 

MML/ZPOP/Par/071878/19 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 19.3.2019, č.j.: 

MML/ZPOO/Rus/064102/19 

- souhlas Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 10.2.1999, č.j.: ZP/337/sou/99 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 16.8.2016, č.j.: 

MML/ZPOP/Kli/145345/16 

- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje krajské ředitelství  

ze dne 10.3.2021 č.j. HSLI-482-2/KŘ-P-PRE-2021 

- Souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 6.5.2019, 

sp.zn.: 77862/2019-1150-OÚZ-PCE 

- Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 6DHM200183 (Povodí Labe, a.s. x Severočeský 

vodárenská společnost a.s. x stavebník) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS202000398 CJ 

MML 066130/20 (statutární město Liberec x Severočeská vodárenská a.s. x stavebník) 

- Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby uzavřené dne 29.4.2016 (stavebník x statutární 

město Liberec) 

- Plánovací smlouva č. 7/16/0022 (statutární město Liberec x stavebník) 

- Smlouva o právu provést stavbu (vlastníci pozemků parc. č. 509/1 a 508 v katastrálním území 

Františkov u Liberce x stavebník) 

- Smlouva o zřízení věcného břemene číslo : 6DHM200187 (Povodí Labe, s.p. x statutární město 

Liberec x stavebník) 

- Smlouva o nájmu pozemků číslo 3DHM150067 (Povodí Labe ,s.p. x stavebník) 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě CJ MML 

066134/20, OS202000399 

- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení. 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální 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. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy 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. 

Speciální 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 

  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
počet listů: 9    počet příloh: 0   počet listů příloh: 0 
 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

Poplatek: 

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

výši 10000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Develop Servis CZ s.r.o., IDDS: 9ax4zb8 

 sídlo: Purkyňova č.p. 594/29, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

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

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

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

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

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

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

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

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

Jana Bičišťová, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

Michael Hlobík, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

Kamil Holý, Wintrova č.p. 494/30, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1 

Dagmar Holá, Wintrova č.p. 494/30, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1 

Pavel Kubíček, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

Jaroslava Kubíčková, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

Tereza Marková, Karlovská č.p. 157, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10  Liberec 10 

Pavel Šimáček, Dlouhý Most č.p. 324, 463 12  Liberec 25 

Monika Šimáčková, Dlouhý Most č.p. 324, 463 12  Liberec 25 

Eliška Těšínská, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

Jan Těšínský, Tovární č.p. 126/8, Liberec X-Františkov, 460 10  Liberec 10 

 

Dotčené orgány státní správy 

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

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 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  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 

Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní 

správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2 

Doručení – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 87/1, 95, 101, 102/1, 104/1, 111/1, 118/1, 484, 486, 488, 489/2, 490/1, 491, 492/1, 

492/6, 497/1, 497/4, 499/1, 499/2, 499/3, 500/1, 501/4, 501/5, 504/2, 505, 506/1, 511/3, 513/1, 

514/1, 514/3, 517, 579/1 v katastrálním území Františkov u Liberce 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec X-Františkov č.p. 380, č.p. 115, č.p. 97, č.p. 62 a č.p. 108 
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