
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/7130/251960/21-Hor Liberec, dne 16.6.2022 

CJ MML 079192/22 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Václava Horáčková 

Tel. 485 243 605  

 

Miloslav Štěpán 

Malešická č.p. 2679/49 

130 00  Praha 3-Žižkov 

 

ROZHODNUTÍ 

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

Výroková část: 

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"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního 

zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 2.12.2021 podal a dne 14.6..2022 úplně doplnil 

Miloslav Štěpán, Malešická č.p. 2679/49, 130 00  Praha 3-Žižkov, 

kterého zastupuje Robing, spol. s r.o., IČO 62741993, Kozácká č.p. 1792, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

(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 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Reklamní nápisy na objektu č.p. 1332 v Liberci I, ul. Řeznická 7 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 614 v katastrálním území Liberec, kterým stavbu dodatečně 

povoluje. 

 

Stavba obsahuje: 

- dva světelné nápisy na fasádě objektu a dva deskové nápisy umístěné na zábradlí balkónu v 1. N.P. 

objektu (reklamní a informační zařízení - § 103 odst. 15 stavebního zákona), obojí je umístěno na 

zaoblené nároží objektu č.p. 1332 v Liberci I.  

Světelný nápis NEMOINVEST s logem firmy – umístěný na atice objektu ve výšce 18,0m, skládá se 

z jednotlivých světelných písmen připevněných na fasádu objektu, velikost nápisu je 9,45x0,65m, je 

tvořen LED modulem, příkon je 237W, 2 trafa o výkonu 150W. 

Světelný nápis BUSINESS CENTRUM – umístěný pod nápisem NEMOINVEST, velikost 14,44x0,97m, 

nápis je tvořen jednotlivými světelnými písmeny připevněnými na fasádu, vytvořen je z LED modulu, 

příkon je 282W, 2 trafa o výkonu 200W. 

Světelné nápisy budou v době od 22.00 – 6.00 zcela zhasnuty. 

Nesvětelné deskové reklamní nápisy o rozměrech 12,0x1,0m a 15,0x1,0m jsou tvořeny z pěněné PVC 

desky, uchycené jsou na zábradlí balkónu ve výšce cca 7m nad vstupem do objektu. 
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II. Povoluje podle § 129 odst. 3 a § 122 odst. 3 stavebního zákona 

u ž í v á n í   s t a v b y. 

 

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby podle § 129 odst. 3 stavebního zákona a § 18i odst. 3 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu: 

1.     Světelné nápisy budou v době od 22.00 – 6.00 zcela zhasnuty. 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona 

Miloslav Štěpán, nar. 21.5.1968, Malešická č.p. 2679/49, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona  

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. 5763/4, 16/1, 17/1, 18/1, 15, 11 v katastrálním území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 120, č.p. 172, č.p. 167, č.p. 168, č.p. 166 a č.p. 113 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provedl stavbu bez rozhodnutí nebo 

opatření stavebního úřadu, a proto dne 2.12.2021 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního 

zákona o nařízení odstranění stavby. Protože podklady k řízení nebyly úplné, stavební úřad vyzval 

stavebníka k jejich doplnění. Podklady byly doplněny 4.2.2022, další doklady byly doplněny 14.6.2022 – 

závazné stanovisko MML odboru územního plánování z důvodu, že v průběhu řízení vstoupil v platnost 

nový územní plán. 

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

podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady 

ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního 

zákona přerušil řízení o nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.3.2022, o jehož 

výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby 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 po ověření splnění podmínek podle § 122 odst. 3 stavebního zákona na žádost stavebníka 

současně rozhodl o povolení užívání dokončené stavby uvedené v § 119 odst. 1 stavebního zákona a 

stanovil podmínky pro její užívání. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy. 

K žádosti bylo předloženo sdělení SML odboru územního plánování ze dne 10.1.2022 č.j. 

UP/7110/251950/21/Du, kterým vyjadřuje nesouhlas se záměrem z důvodu, že: 

 Reklamní nápis je příliš vizuálně exponovaný. 

 Požadujeme decentní návrh reklamního poutače s ohledem na původní kvalitu objektu. 

 Doporučujeme přehodnotit barvu fasádního nátěru a volit lomené odstíny barev. 
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K uvedenému stavební úřad sděluje, že dodatečně povoluje umístění reklamy na žádost stavebníka. Do 

této doby nebyly podány žádné podněty týkající se vzhledu reklamního zařízení ani barevnosti fasády.  

Dále stavební úřad uvádí, že barevnost fasády není předmětem řešení tohoto řízení, ani v minulosti nebyla 

nijak určena. K vizuální exponovanosti reklamního nápisu stavební úřad uvádí, že objekt se nachází na 

křižovatce ulic Liliová a Řeznická, kdy v podstatě všechny pohledy na objekt jsou blokovány jinými 

stavbami o podobné výšce, zůstávají víceméně průhledy jednotlivými ulicemi. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o světelnou reklamu, je s ohledem na okolní objekty pro bydlení zvolen režim zhasínání reklamy 

v nočních hodinách. K Oznámení o zahájení řízení stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků 

řízení. 

K řízení dále bylo vydáno závazné stanovisko MML odboru územního plánování, oddělení územního 

plánování, ze dne 8.6.2022 č.j. UP/7110/110582/22/Vo – UPUP CJ MML 128784/22, které záměr 

hodnotí jako přípustný. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

 

 dokladu o vlastnictví 

 plné moci k zastupování 

 souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 6.1.2022 zn. CJ MML 251952/21 

SZ CJ MML 251952/21 

 závazného stanoviska KHS LK ze dne 30.12.2021 č.j. KHSLB 26527/2021 

 sdělení SML odboru územního plánování ze dne 10.1.2022 č.j. UP/7110/251950/21/Du 

 závazného stanoviska ze dne 8.6.2022 č.j. UP/7110/110582/22/Vo – UPUP CJ MML 128784/22 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 

stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavba nesmí být užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavební 

úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 
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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 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč, položky 20 písm. a) ve výši 500,- Kč, celkem 1.500,- Kč 

byl zaplacen. 

 

 

Příloha:  

 ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí) 

počet stran: 4    počet příloh: 1    počet svazků:           1 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Robing, spol. s r.o., IDDS: iyrxwzq 

 sídlo: Kozácká č.p. 1792, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

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

 

Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 5763/4, 16/1, 17/1, 18/1, 15, 11 v katastrálním území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec I-Staré Město č.p. 120, č.p. 172, č.p. 167, č.p. 168, č.p. 166 a č.p. 113 

 

 

Dotčené orgány státní správy 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

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

460 59  Liberec 1 

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

Liberec 1 

 

Založit: 1332/I H.A. 
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