
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/dodatečné SP Liberec, dne 10.06.2022 

CJ MML 131975/22 

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 

ROZHODNUTÍ 

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

 

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"), přezkoumal 

podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 

8.4.2022 podalo 

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 "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

d o d a t e č n é  s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

"Rozšíření parkoviště za Hokejkou" 

SO 101 - Komunikace a parkoviště 

SO 121 - Chodník 

SO 151 - Chráničky El. a VO 

SO 181 - Ochrana STL plynovodu 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1378/1, 1378/40, 1378/43, 1378/44, 1378/48, 1378/49 v 

katastrálním území Ruprechtice, kterým stavbu dodatečně povoluje. 

 

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). 
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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. 

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. 

 

II. Stanoví podmínky pro dokončení stavby: 

1. Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Maděra, autorizovaný 

technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (ČKAIT-0500944), případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Po úplném dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu, k žádosti předloží 

doklady - doklady o vytyčení stavby, zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby ověřený 

zhotovitelem stavby – stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečoval odborné vedení 

stavby (zvláštní oprávnění k provádění dopravních staveb), geodetické zaměření stavby na podkladě 

katastrální mapy, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (stavba je předmětem evidence 

v katastru nemovitostí) a protokol o akceptaci, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 

vyžadovaná zvláštními právními předpisy (§ 122, odst. 1 stavebního zákona) : MML – OŽP, MML – 

odbor dopravy, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát 

Liberec, seznam pozemků, na kterých se dokončená stavba kolauduje včetně jejich určení pro zápis 

do katastru nemovitostí a odsouhlasené příslušným silničním správním úřadem. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Speciální stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí 

nebo opatření speciálního stavebního úřadu, a proto dne 14.4.2022 pod č.j.: SUSD/7120/086822/22-Há 

zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o nařízení odstranění stavby. Stavebník 

požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady 

předepsané k žádosti o stavební povolení. Žádost byla úplně doplněna dne 12.4.2022. Vzhledem k tomu, 

že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, speciální stavební 

úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby a vedl řízení o podané 

žádosti. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 9.6.2022, o jehož výsledku byl 

sepsán protokol.  

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. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu 

s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit. 

 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, jako orgán 

územního plánování (Úřad územního plánování) pro ORP Liberec– závazné stanovisko ze dne 

8.4.2022 č.j.: UP/7110/074848/22/Lá-UP 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 22.03.2022 č.j.: MML050236/22-

OD/Cou/20IS 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 22.03.2022             

zn.: CJ MML 050239/22 SZ CJ MML 050239/22 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - závazného stanovisko ze dne 21.02.2022         

zn.: CJ MML 042378/22 SZ CJ MML 021250/22 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad - závazného 

stanovisko ze dne 4.01.2019 č.j.: ZPVU/4330/140455/18-Bel    

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát – stanovisko ze dne 

15.03.2022 č.j.: KRPL-22347-2/ČJ-2019-180506-03 

- 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. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 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 

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 silničního hospodářství 

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. 

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí 

právní moci speciální stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

Příloha pro žadatele: 

 ověřená dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 
počet listů: 2                                                                   počet příloh: 2                                    
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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 

 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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