
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

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

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/108609/21-Pe Liberec, dne 7.6.2021 

CJ MML 122641/21 

Oprávněná úřední osoba: Perglerová Radmila 

tel. 485243603  

 

Bc. Martin Cibulka 

Javorová č.p. 3107 

434 01  Most 1 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Bc. Martin Cibulka, Javorová č.p. 3107, 434 01  Most 1, 

kterého zastupuje Ing. arch. Irena Vybíralíková, Borový vrch č.p. 286/20, Liberec XIII-Nové 

Pavlovice, 460 01  Liberec 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 19.5.2021 a doplnil dne 4.6.2021 žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu: 

 

Stavební úpravy rekreačního objektu na pozemku parc.č. 1032/12 v k.ú. Růžodol I 

Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Bosenská 

 

 

na pozemku parc. č. 1032/12, 1032/69 v katastrálním území Růžodol I. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 

Stávající objekt zahradního domku se nachází na pozemku parc.č. 1032/12 v k.ú. Růžodol I, v 

zahrádkářské oblasti v Liberci - Růžodole. Nově bude stavba rozšířena na pozemek 1032/69 v k.ú. 

Růžodol I.  Pozemek stavby je převážně rovinatý, v severní části v místě stávajícího objektu svažitý 

severním směrem. Jedná se o stavební úpravy stávajícího zahradního domku s jedním podzemním 

podlažím, přízemím a podkrovím, zastřešeného sedlovou střechou. Objekt bude využíván pouze sezónně. 

Dopravní napojení je stávající z ul. Bosenská. 

Dispoziční řešení: 

Podzemní podlaží bude i nadále sloužit jako sklad. V přízemí je navržen obytný prostor s kuchyňským 

koutem a komora. V podkroví bude umístěna ložnice. 

Stavební řešení: 

Před zahájení stavebních prací bude provedeno odstranění částí stávající stavby dle zhodnocení jejich 

skutečného stavu, jedná se o demolici stávající střechy s krytinou, a dále některých nosných i nenosných 

svislých a vodorovných konstrukcí. 

Základy: 

Objekt bude založen na základových pasech ze železobetonu v jednotné šířce 0,8 m.  Základová deska tl. 

120 mm bude vyztužena kari sítí. Z pasů bude vytrnována výztuž vnějšího povrchu suterénních stěn. 

Propojení se základovými pasy bude sloužit k vytvoření smykové zarážky proti posunutí objektu v 

důsledku zemního tlaku (suterén je částečně pod terénem).  
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Svislé nosné konstrukce: 

Spodní stavba je navržena jako tzv. černá vana (objekt bude chráněn hydroizolací). Suterénní stěny jsou 

navrženy v tloušťce 250 mm, stropní deska v tloušťce 160 mm. Horní část stavby bude tvořit dřevěná 

konstrukce. Nosnou konstrukcí budou dřevěné sloupky 60/160 á 0,6 m zajištěné proti vybočení trámky ve 

třetinách výšky. Sloupky budou kotvené do železobetonové stropní desky přes základový trám, ke 

kterému budou připojeny pomocí šikmo vrtaných vrutů. Základové trámy budou kotveny do desky 

pomocí lepených kotev á 1,0 m. Sloupky vynášející stropní trámy jsou navrženy z oceli z profilu Jä 

100/5, stejného profilu jsou navrženy i sloupky v prosklené části podlaží. Sloupky budou kotveny do 

železobetonové stropní desky přes patní plech čtyřmi chemickými kotvami M12 (hl. 100 mm). 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vaznice uložené přes sloupky v úrovni stropu přízemí jsou navrženy z profilu 160/60 (naplocho). Nad 

okny světlého rozměru do 1,7 m  budou použity vaznice 160/120 (naplocho), nad ostatními okny do 2,65 

m 160/160, v podkroví 160/200. Stropní trámy jsou navrženy rozměru 100/200 a budou umístěny jen v 

části půdorysu. 

Příčky: 

Všechny nenosné příčky budou sádrokartonové, založené přímo na nosné vrstvě podlahy. 

Střešní konstrukce: 

Střecha je navržena sedlová se sklonem 15°. Krokve 80/160 budou uloženy na vaznice v obvodových 

stěnách a budou sepnuty ocelovým táhlem prům. 16 mm. Všechny dřevěné stropní a střešní prvky budou 

kotveny pomocí šikmo vrtaných vrutů. Střešní krytina bude z falcovaného plechu. Střešní plášť je dvojitý 

s provětrávanou mezerou mezi latěmi. 

Klempířské výrobky: 

Zakončovací profily střechy a venkovní parapety budou provedeny z Al plechu s barevným 

nátěrem/nástřikem. Střecha bude odvodněna dešťovými žlaby a svody s napojením na lapače střešních 

splavenin, příp. svedeny do nádrží na dešťovou vodu. 

Fasáda, výplně otvorů: 

Fasáda zatepleného pláště objektu bude opatřena kombinací dřevěného obkladu ze svislých latí ze 

sibiřského modřínu a fasádních desek. Okna budou plastová či hliníková. 

Technická infrastruktura: 

Přípojka NN je stávající přivedena na pozemek parc.č. 1032/69 do pilíře s rozvaděčem RE. Stávající 

kabelové vedení bude v místě odstraněného objektu vedlejší kůlny naspojkováním prodlouženo a 

zavedeno do objektu zahradního domku, kde bude ukončeno v rozvaděči RD umístěném v podzemním 

podlaží. Venkovní domovní rozvod elektro - kabely CYKY-J 4x10 mm2 (přívod) a CYKY-J 3x2,5 mm2 

(HDO-rezerva), od RE do RD v délce 5 m, bude veden v kabelovém výkopu v pískovém loži se zakrytím 

kabelu plastovými deskami v hloubce 70 cm. Elektroinstalace v objektu zahradního domku bude 

využívána pro osvětlení, zásuvky, vaření a podlahové topení. Osvětlení objektu je přímé okny v 

kombinaci s umělým osvětlením, svítidly dle účelu místností. Větrání je přirozené - okny, 

vzduchotechnika není v objektu řešena. Vytápění bude provedeno elektrickým přímotopným podlahovým 

topením. Objekt není zásobován vodou a není napojen na kanalizaci. 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení: 

Objekt zahradního domku má max. půdorysné rozměry 6,05 m x 4,41 m a výšku +4,00m, je umístěný na 

pozemku parc.č. 1032/12 a 1032/69 ve vzdálenosti 2,2 m od hranice pozemku parc.č. 1032/70, 5,3 m od 

hranice pozemku parc.č. 1032/58, 5,3 m od hranice pozemku parc.č. 1032/68 a ve vzdálenosti 22,4 m od 

hranice pozemku parc.č. 1032/1. Všechny pozemky se nachází v k.ú. Růžodol I.   

 

 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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního 

zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky do 
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15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, 

úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, vždy po telefonické dohodě). 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává 

stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. 

Rozhodnutí ve věci společného řízení bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní 

lhůty k vyjádření.  

 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

Bc. Martin Cibulka, nar. 18.5.1974, Javorová č.p. 3107, 434 01  Most 1  

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

Město, 460 01  Liberec 1 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1032/1, 1032/57, 1032/58, 1032/68, 1032/70 v katastrálním území Růžodol I 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 

termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 

uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému 

stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 

nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 
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Toto oznámení 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 

 

 
 

 

 
počet stran: 4     
 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. arch. Irena Vybíralíková, IDDS: mkq7qfa 

 místo podnikání: Borový vrch č.p. 286/20, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1 

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

1 

  

Dotčené orgány státní správy 

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 

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 

 

Účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1032/1, 1032/57, 1032/58, 1032/68, 1032/70 v katastrálním území Růžodol I 

 

 

 

Vrá-Pe 
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