
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/7130/186851/21-Šk Liberec, dne 26.7.2022 

CJ MML 164562/22 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Štoková 

tel. 485243612  

 

Jan Šimon 

Bezová č.p. 277/4 

Liberec XIII-Nové Pavlovice 

460 01  Liberec 1 

 

ROZHODNUTÍ 

 

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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 

řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 

8.9.2021 podal a úplně doplnil dne 6.6.2022 

Jan Šimon, Bezová č.p. 277/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1, 

kterého zastupuje Ing. Hana Hermová, Ladova č.p. 192, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14  

Liberec 14 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

 

na stavbu: 

 

Rodinný dům včetně domovních přípojek IS, zpevněných ploch, opěrných stěn a oplocení při 

komunikaci ul. Stromovka 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 46/1 (zahrada), parc. č. 46/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 

75/2 (ostatní plocha), parc. č. 578/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Františkov u Liberce. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 701 – rodinný dům 

Rodinný dům obdélníkového tvaru velikosti 14,873m x 9683m, zastřešený sedlovou střechou o 

celkové výšce 10,145m. Rodinný dům bude částečně podsklepený, jednopodlažní s obytným 

podkrovím. 
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Dispoziční řešení: V 1.PP bude vstup do zádveří, z kterého se vchází do bytu o velikosti 1+kk se 

sociálním zázemím. Z chodby v 1.PP bude vstup do technické místnosti a po schodišti do 1.NP. V 

1.PP se nachází garáž. Z chodby v 1.NP bude přístup do obytné části bytu o velikosti 6+1 se 

sociálním zázemím a samostatným WC a do podkroví, kde se nachází samostatné pokoje. Dům 

bude přístupný ze zpevněné plochy navazující na sjezd a z terasy ze zahrady.  

Konstrukční řešení: Rodinný dům je navržen jako systémová dřevostavba se sloupkovým nosným 

roštem. Suterén je navržen z tvarovek ztraceného bednění tl. 300mm, se stropem z 

železobetonových předpjatých panelů.  Zastřešení je navrženo sbíjenými vazníky, se střešní 

krytinou z betonových tašek. Výplně otvorů budou plastové s izolačním trojsklem. Fasádu domu 

bude tvořit omítka.  

Vytápění: Objekt bude vytápěn plynovým kotlem a podlahovým vytápěním v přízemí a radiátory v 

podkroví a suterénu. V koupelnách bude podlahové vytápění doplněno o kombinované topné 

žebříčky. Podružný zdroj bude krbová vložka. 

Domovní elektropřípojka: Ze stávajícího pilířku na hranici pozemku bude vedena nová domovní 

přípojka NN. Domovní připojení NN bude z CYKY 5x16+5x2,5 délky 4,8m. 

Domovní vodovodní přípojka: Na pozemku z vodovodní šachty bude vyvedena domovní přípojka z 

PE100 SDR11 32x3,0mm délky 4,9m. 

SO 102 - opěrné stěny 

Opěrné stěny jsou řešeny jako tížné z gabionových košů vyskládaných kamenivem. Koše budou š. 

1m, uložené na podkladní vyrovnávací bet. mazanině tl. 100m a štěrkovém loži. Stěna bude šikmá 

se sklonem 10st. 

Parametry stěn:  

- Východní stěna – š. 1,0 m, délka 7,43 m, max. výška bude 2m.  

- Západní stěna – š. 1,0 m, délka 3,55m, max. výška 2 m. 

- Jižní stěna - š. 0.5m, délka 7,6 m, výška max. 1m. 

SO 302 splašková kanalizace 

Splaškové vody budou odváděny z objektu RD novou gravitační přípojkou potrubím PVC KG 

DN150 celkové délky 83,1m přes revizní šachty S1-S3 do městské kanalizace.  Domovní rozvod 

bude z trub PVC KG DN150 délky 4,6m. 

SO 303 dešťová kanalizace 

Dešťové vody z objektu RD budou svedeny třemi svody do dešťové kanalizace a ležatým potrubím 

PVC KG DN125 přes filtrační šachtu do akumulační nádrže o objemu 6m3. Přepad z akumulační 

nádrže bude zaústěn do vsakovacího tělesa o objemu 18m3. Vsakovací těleso je navrženo na 

pozemcích investora. Vsakovací těleso bude vysypáno štěrkem, do kterého bude vloženo drenážní 

potrubí DN160 a na konci umístěn provětrávání komínek. Dešťová kanalizace bude z PVC KG DN 

125 délky 27m + 2,5m. 

Z akumulační nádrže budou dešťové vody využívány pro zálivku a splachování dvou WC. Z 

akumulační nádrže bude vedeno potrubí PE 32x3,0 do technické místnosti, kde bude osazena 

vodárna, která umožňuje připojení vody z řadu pro dopouštění. Užitková voda bude z PE100 

SDR11 32x3,0mm délky 15,0m. 

SO 401 -  Přípojka plynu 

NTL přípojka bude provedena z opláštěných trubek PE100 SDR 11 průměr 32x3,0mm. Přípojka 

bude napojena na stávající NTL řad pomocí elektrotvarovky - navrtávací přípojkový T kus.  

Od řadu bude vedena nová plynovodní přípojka v jednotném směru a spádu 3,0% k řadu. Celková 

délka přípojky (včetně svislé části) bude 8,9m. Plynovodní přípojka bude ukončena na hranici p.č. 

46/1 v plynoměrném pilíři kohoutem - HUP DN25. Plynoměrný pilíř bude součástí oplocení.   

Přípojka plynu bude z PE 32x3,0mm délky 6,7m. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb.  

2. Jako stavební pozemek se vymezují části pozemků parc. č. 46/1, 46/2, 75/2 a 578/7 v katastrálním 

území Františkov u Liberce. 

3. V prováděcí dokumentaci budou zakresleny zejména všechny sítě, trasy apod. ležící nebo 

procházející dle aktualizovaného stavu. Případný souběh a křížení sítí a s nimi souvisejících zařízení 

bude projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou                                 

k dokumentaci přiloženy; dále je povinnost splnit podmínky správců sítí k napojení na technickou 

infrastrukturu. Stavebník je povinen respektovat podmínky ze stanovisek a souhlasů správců sítí, a to 

zejména:  

 ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření ze dne 12.1.2022 zn. 0101663815 a ze dne 14.1.2022 zn. 

001123252819 LB/24/22/OP; 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - vyjádření ze dne 21.6.2021                                              

zn. O21690031682/OTPCLI/To a ze dne 31.1.2022 zn. O22690009290/TPCLi/To; 

 CETIN a.s. – vyjádření ze dne 16.6.2021 č.j. 695299/21 a ze dne 12.1.2022 č.j 511903/22; 

 GasNet Služby s.r.o. – vyjádření ze dne 14.4.2021 zn. 5002356895 a ze dne 13.1.2022 zn. 

5002532643; 

 Vodafone Czech Republick a.s.- vyjádření ze dne 12.1.2022 zn. 22011-1040377355; 

4. Stavebník je povinen splnit podmínky vyjádření Statutárního města Liberce, odboru územního 

plánování ze dne 7.4.2021 č.j. UP/7110/043252/21/Du. 

5. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně rozhodnutí. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení, kterou vypracoval                           

Ing. Petr Kučera autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0500982. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby. 

3. Stavba musí být opatřena štítkem „STAVBA POVOLENA“ s označením stavby, stavebníka atd. 

4. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu nejpozději                 

před zahájením stavebních prací na povolované stavbě, který stavební podnikatel bude stavbu 

provádět a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat. 

5. Stavebník je povinen splnit podmínku dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví                          

ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 22.3.2021 č. j. KHSLB 

03918/2021, a to: 

 Před uvedením stavby do užívání bude vyhodnocen zkušební provoz systému užívání 

dešťové vody ke splachování toalet v délce 1 roku, kdy bude sledována kvalita dešťové vody 

pro systém splachování toalet v četnosti 1x za 3 měsíce v minimálním rozsahu množství 

organických látek (TOC, CHSKMn) základ, barva, mikrobiologické ukazatele (E. coli, 

enterokoky, koliformní bakterie), a spolu s rozbory vzorků dešťových vod bude předložen 

krajské hygienické stanici. 

6. Stavebník je povinen splnit podmínky dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního 

fondu (dále jen „ZPF“) ze závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního 

prostředí, ze dne 26.3.2021 č. j. CJ MML 066889/21 SZ CJ MML 057261/21/2, a to: 

 Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího 

záboru. 

 Na celé ploše 20 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu. 

 Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p.č. 46/1 v k.ú. Františkov u Liberce. 

 Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná 

protierozní opatření. 



Č.j. CJ MML 164562/22 str. 4 

 
 Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. 

Terénní úprava provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá  skrytá 

ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám. 

7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem dokončení těchto fází výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby dle návrhu plánu kontrolních prohlídek: 

 po provedení výkopových prací, 

 po provedení hrubé stavby, 

 po realizaci splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, přípojce plynu, 

 po dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku. 

8. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

9. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Jan Šimon, nar. 25.9.1986, Bezová č.p. 277/4, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01  Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.9.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 8.9.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 

přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6.6.2022. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 

jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 

že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací viz. závazné stanovisko ze dne 2.6.2022  č. j. UP/7110/104328/22/Lá-UP CJ 

MML 124297/22 Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení úřadu územního 

plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje 

obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení záměru. 

Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí apod.: 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - závazné stanovisko ze dne 22.3.2021 č. j. KHSLB 

03918/2021 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování - závazné 

stanovisko ze dne 2.6.2022  č. j. UP/7110/104328/22/Lá-UP CJ MML 124297/22  

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 5.5.2021                          

zn. CJ MML 057263/21 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 26.3.2021                          

zn. CJ MML 066889/21 SZ Cj MML 057261/21/2 

- Statutární město Liberec, odbor územního plánování – sdělení ze dne 7.4.2021 č.j. 

UP/7110/04252/21/Du 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 24.9.2021 zn. MML 186848/21-

OD/Cou/53IS+P Cj MML 198970/21 

- další doklady např. další uzavřené smlouvy, stanoviska správců sítí o existenci/neexistenci jejich 

zařízení apod. 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

výroku uvedených. 

 

Ostatní účastníci řízení dle § 109 písm. b) až g) stavebního zákona  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59  

Liberec 1 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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

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

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

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

155 00  Praha 515 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 41/1, 41/2, 42/3, 43/2, 44/1, 44/4, 45/1, 48/2, 48/4, 48/5, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/36, 68/37, 

68/38, 76/2, 578/6, 578/8, 578/12 v katastrálním území Františkov u Liberce 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

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 výroku společného povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem.  
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Žadatel 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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude 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. 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

 

Poplatek: 

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

položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 

1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 6500 Kč byl zaplacen. 

 

 

Příloha: 

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

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

účastníci (dodejky) 

Ing. Hana Hermová, Ladova č.p. 192, Liberec XVII-Kateřinky, 460 14  Liberec 14 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59  Liberec 1 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

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 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

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

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

  

Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 41/1, 41/2, 42/3, 43/2, 44/1, 44/4, 45/1, 48/2, 48/4, 48/5, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/36, 68/37, 

68/38, 76/2, 578/6, 578/8, 578/12 v katastrálním území Františkov u Liberce 

 

 

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

Liberec 1 

 

 

založit: př. arch. Františkov u Liberce 
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