
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/7130/082447/22-Sta Liberec, dne 6.05.2022 

CJ MML 103388/22 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková 

tel. 485 243 622  

 

statutární město Liberec 

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

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

Liberec 1, 

které zastupuje Contract management, a.s., IČO 05306035, Pujmanové č.p. 1753/10a, 140 00  Praha 

4-Nusle 

(dále jen "žadatel") dne 8.04.2022 podal a dne 2.05.2022 doplnil žádost o dodatečné povolení stavby: 

 

"Rozšíření parkoviště za Hokejkou" 

 

SO 101 - Komunikace a parkoviště 

SO 121 - Chodník 

SO 151 - Chráničky El. a V.O. 

SO 181 - Ochrana STL plynovodu 

 

na pozemcích parc. č. 1378/1, 1378/40, 1378/43, 1378/44, 1378/48, 1378/49 v katastrálním území 

Ruprechtice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. 

 

Stavba obsahuje: 

V současnosti je stavba dokončená cca z 90%, zbývá dokončit dopravní značení (vodorovné a svislé), 

položit dlažbu zejména bezpečnostní prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

položit kabelové chráničky pro možnost rozšíření veřejného osvětlení a zřízení přípoje nabíječky pro 

elektromobily a práce na zeleni (náhradní výsadba a osetí travním semenem). 

SO 101 - Komunikace a parkoviště 

- Konstrukce komunikace tl. 410 mm: asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm, postřik 

spojovací emulzní PS-E  0,5 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100 tl. 70 mm, štěrkodrť 

ŠDA frakce 0/63 tl. 150 mm, geotextilie 300 g/m2, štěrkodrť ŠDA frakce 0/63 tl. 150 mm. 

- Konstrukce parkoviště tl. 590 mm: kamenná dlažba drobná žula tl. 100 mm, kladecí vrstva z drobné 

drti 4-8 L tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDA frakce 0/63 tl. 150 mm, geotextilie 300 g/m2, štěrkodrť ŠDA 

frakce 32/63 tl. 300 mm. 

- Byly použity betonové obruby 100/250/1000 mm do betonového lože C20/25n XF3 S1, kamenné 

palisády 200/200 mm s výškou 500 - 1000 mm do betonového lože C20/25n XF3 S1. 
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SO 121 - Chodník 

- Konstrukce chodníku tl. 300 mm: betonová dlažba - mozaika - skladba řádková tl. 60 mm, lože z 

drceného kamene frakce 4/8 tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDA frakce 0/32 tl. 200 mm. Byly použité 

betonové obruby 80/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3 S1. 

- V místech snížení obrub, budou v betonové dlažbě hmatově vyznačeny místa varovným pásem šířky 

400 mm, z betonové dlažby reliéfní 60/100/200 mm v barvě antracit. 

SO 151 - Chráničky El. a V.O. 

- Příprava pro možné budoucí veřejné osvětlení: chránička korugovaná PE DN63 a 4 x základ pro 

stožáry a uzemnění (Z-1 až Z-4), příprava pro možné budoucí zřízení nabíjecích stanic pro 

Elektromobily 2xchránička PVC DN150 SN8. Délka PVC DN1 2x115,00 m, délka PE DN63 

1x115,00 m, uzemňovací drát FeZn 10 mm v délce 115,00 m. 

SO 181 - Ochrana STL plynovodu 

- Stávající STL plynovod byl vytyčen a byly po 5,00 m ručně vykopány sondy na potrubí, sondy byly 

ve výšce 0,5 m nad potrubím propojeny (a zasypány) a na dno výkopu rýhy byla umístěna ochrana z 

betonových krajníků 80/250/500, které byly přisypány a zhutněny z výkopu až do výše zemní pláně 

pod parkovištěm. 

Dešťové vody z nové komunikace, odstavné plochy a chodníku budou svedeny pomocí podélného a 

příčného sklonu do drenážní dlažby parkoviště a následně do nově zřízených zasakovacích (drenážních) 

rýh, které jsou zřízeny pod odstavnou plochou. 

 

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"), oznamuje 

podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a 

současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

9. června 2022 (čtvrtek) v 10:00 hodin, 

se schůzkou pozvaných: na místě stavby. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do 

podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 

17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě). 

  

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 

které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 

opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 

stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 

nebo opatření. 

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 

50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

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

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 

právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

  

 

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 listů: 4                                                                   počet příloh: 0                                   počet listů příloh: 0 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Contract management, a.s., IDDS: 83kzp3y 

 sídlo: Pujmanové č.p. 1753/10a, 140 00  Praha 4-Nusle 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc 

 sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

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

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
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 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-

Staré Město, 460 59  Liberec 1 

  

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

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 

  

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1378/6, 1378/10, 1378/11, 1378/12, 1378/13, 1378/14, 1378/15, 1378/16, 1378/41, 1378/42, 

1378/45, 1378/50, 1380/1 v katastrálním území Ruprechtice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 665/40, č.p. 664/38, č.p. 663/36, č.p. 662/34, č.p. 661/32, č.p. 660/30 a 

č.p. 659/28 

 

 

Na vědomí 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
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