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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ÍZENÍ 

 

STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC, I O 00262978, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré 
M sto, 460 01  Liberec 1, 
které zastupuje INVESTING CZ spol. s r.o., nám. Štefánikovo .p. 780/5, Liberec I - Staré M sto, 
460 01  Liberec 1 

(dále jen "stavebník") dne 4.3.2015 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : 

 

Revitalizace Rochlice - lokalita chodníky Dobiášova, II. etapa 

SO 105.1 - Chodníky 
SO 105.2 - Schodišt  

 

na pozemcích parc. . 1583/107, 1583/72, 1583/74, 1583/73, 1583/71, 1583/75, 1583/76, 1583/77, 
1583/205, 1583/97, 1583/64, 1583/78, 1583/57, 1583/61, 1583/79, 1583/80, 1586/403, 1583/122, 
1583/134, 1583/135, 1583/152, 1583/158, 1583/159, 1583/167, 1583/148, 1583/207, 1583/204, 1583/193 
v katastrálním území Rochlice u Liberce. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ízení. 
 

Stavba obsahuje : 
SO 105.1 - Chodníky 

- Stavebn  budou upravovány chodníky u dom  .p. 854, .p. 855, .p. 856, .p. 857 a .p. 858 ze 
strany ulice Dobiášova i ze strany k obchod m a objektu garáží, dále chodníky podél dom  .p. 862, 
.p. 863, .p. 864, .p. 864, .p. 865, .p. 866 a z ásti k domu .p. 867, sou ástí budou i stavební 

úpravy p ístupových chodník  k jednotlivým dom m. 

- Chodníky budou upravovány ve stávajících ší kách, ve skladb  - zámková dlažba betonová DL tl. 60 
mm, ložná vrstva dr  4/8 L tl. 40 mm, št rkodr  ŠD tl. 150 mm, mezi domy .p. 858 a 859 bude 
z ízen p ejížd ný chodník s povrchem zámková dlažba DL tl. 80 mm. 

- Chodníky budou ohrani eny záhonovými obrubníky, pojížd ný chodník betonovými chodníkovými 
obrubami, chodníky budou provedeny tak, aby spl ovaly požadavky vyhlášky pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  

 

SO 105.2 - Schodišt  

- Na t ech místech u adových garáží budou stavebn  upravena sídliš ová schodišt  v délkách 7,15 m, 
6,70 m a 6,66 m, ve stávajících ší kách2,20 m. 
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- Schodišt  budou tvo ena betonovými palisádami, vodorovné stupn  - plochy budou provedeny ze 

zámkové dlažby, po obou stranách schodišt  bude osazeno dvoumadlové zábradlí. 
 

Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, jako správní ú ad p íslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích"), a speciální stavební ú ad p íslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního ízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na míst  a ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a ú astníci ízení své námitky, pop ípad  d kazy do 

 

10 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

 

K pozd ji uplatn ným závazným stanovisk m, námitkám, pop ípad  d kaz m nebude p ihlédnuto. 
Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad  rozhodnutí (Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, 
ú ední dny pond lí a st eda 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohod ). 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního ádu dává stavební ú ad ú astník m ízení možnost vyjád it se 
k podklad m rozhodnutí p ed jeho vydáním. Rozhodnutí ve v ci stavebního ízení bude vydáno nejd íve 
po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lh ty k vyjád ení. 

 

Ú astníci ízení dle § 109 písm. a)  stavebního zákona 

STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  
Liberec 1 

Ostatní ú astníci ízení dle § 109 stavebního zákona 

Teplárna Liberec, a.s., I O 62241672, Dr. Milady Horákové .p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 
01  Liberec 1, 
a-net Liberec s.r.o., I O 28687965, Hodkovická .p. 109, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 
Nej TV a.s., I O 28128338, Francouzská .p. 75/4, Vinohrady, 120 00  Praha 2, 
T-Mobile Czech Republic a.s., I O 64949681, Tomí kova .p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 
UPC eská republika, s.r.o., I O 562262, Závišova .p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle, 
Telefónica Czech Republic, a.s., I O 60193336, Za Brumlovkou .p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 
4, 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., I O 49099451, Sladovnická .p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

EZ Distribuce, a. s., I O 24729035, Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

st. p. 1583/17, 1583/18, 1583/20, 1583/21, 1583/22, 1583/24, 1583/31, 1583/32, 1583/36, 1583/37, 
1583/39, 1583/250, 1583/276 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice .p. 854, .p. 855, .p. 856, .p. 857, .p. 858, .p. 859, .p. 862, .p. 863, .p. 
864, .p. 865 a .p. 867 

 

Stavební ú ad dosp l k názoru, že výše jmenovaní spl ují zákonem stanovené podmínky pro jejich 
vymezení za ú astníky ízení. 

Pou ení: 
Ú astník ízení m že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud je jimi 
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p ímo dot eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb . Ú astník ízení ve svých námitkách uvede 
skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání námitek; k námitkám, 
které p ekra ují uvedený rozsah, se nep ihlíží. K námitkám ú astník  ízení, které byly nebo mohly být 
uplatn ny p i územním ízení, p i po izování regula ního plánu nebo p i vydání územního opat ení 
o stavební uzáv e anebo územního opat ení o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nep ihlíží. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 
Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební ú ad 
  
 
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 15 dn , p i emž patnáctým dnem  po 
vyv šení se písemnost považuje za doru enou! 
 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
K vyv šení: 
Statutární m sto Liberec 
 
 
Obdrží: 
ú astníci (dodejky) 
INVESTING CZ spol. s r.o., IDDS: vf2crcw 
 sídlo: nám. Štefánikovo .p. 780/5, Liberec I - Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
 
ostatní ú astníci – ve ejnou vyhláškou 
Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 
 sídlo: Dr. Milady Horákové .p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 
a-net Liberec s.r.o., IDDS: vjdmhdx 
 sídlo: Hodkovická .p. 109, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 
Nej TV a.s., IDDS: yhjuida 
 sídlo: Francouzská .p. 75/4, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
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 sídlo: Tomí kova .p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 
UPC eská republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
 sídlo: Závišova .p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou .p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Sladovnická .p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

st. p. 1583/17, 1583/18, 1583/20, 1583/21, 1583/22, 1583/24, 1583/31, 1583/32, 1583/36, 1583/37, 
1583/39, 1583/250, 1583/276 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice .p. 854, .p. 855, .p. 856, .p. 857, .p. 858, .p. 859, .p. 862, .p. 863, .p. 
864, .p. 865 a .p. 867 

 
  
Dot ené orgány státní správy 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
 sídlo: Husova .p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 
Magistrát m sta Liberec, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  
Liberec 1 
Magistrát m sta Liberec, Odbor životního prost edí, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 
460 01  Liberec 1 
Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor eská Lípa, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Barví ská .p. 29/10, Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 
Krajské editelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 
 sídlo: nám. Dr. E. Beneše .p. 584/24, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
 
 


