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OZNÁMENÍ 
STAVEBNÍHO ZÁM RU 

 

Ing. arch. Josef Patrný, Riegrova .p. 1280/10, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1, 

 (dále jen "autorizovaný inspektor") dne 20.2.2015 oznámil uzav ení smlouvy se stavebníkem, kterým je 

Spole enství vlastník  jednotek domu . 392/8, I O 25434071, Slovenského národního 
povstání .p. 392/8, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5, 
které zastupuje Pavel Hruška, Vackova .p. 382, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

(dále jen "stavebník"), o kontrole projektové dokumentace na stavbu 

Zm na dokon ené stavby bytového domu - instalace plynových kotl   
v ul. SNP 392/8 v Liberci V 

 

(dále jen "stavební zám r") na pozemku st. p. 3504/1 v katastrálním území Liberec. Autorizovaný 

inspektor k oznámení p ipojil certifikát autorizovaného inspektora, projektovou dokumentaci a další 

doklady podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 

 

Stavební zám r obsahuje: 

• zm nu dokon ené stavby bytového domu v ul. SNP .p. 392 v Liberci V, kde navrhovaným zdrojem 

tepla budou t i plynové kondenza ní kotle o celkovém výkonu 149,7 kW (3x 49,9 kW) napojené na 

stávající rozvody topné vody a NTL plynovodu. Kotle spole n  s expanzní nádobou 500 l a se 

zásobníkem TUV 840 l budou instalovány v  samostatných místnostech - strojovna v 1.PP objektu 

.p. 392. Napojení nových rozvod  topné vody bude provedeno výhradn  za p edávacím místem, 

tedy na za ízení ve vlastnictví odb ratele (stavebníka). Kotle budou odkou eny jedním typovým 

tepeln  izolovaným komínem Dn 200 mm, vyvedeným po fasád  domu v nice vedle schodišt  nad 

st echu objektu. Kotelna je navržena pro bezobslužný provoz.    

 

Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších 

p edpis  (dále jen "stavební zákon"), podle § 117 odst. 4 stavebního zákona oznamuje stavební zám r. 

Osoby, které by jinak byly ú astníky stavebního ízení, mohou nahlížet do podklad  p ipojených k 

oznámení stavebního zám ru v etn  certifikátu po dobu 
 

30 dn  od vyv šení na ú ední desce. 
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Pou ení: 

Ve lh t  30 dn  ode dne vyv šení oznámení stavebního zám ru mohou podle § 117 odst. 4 stavebního 

zákona uvedené osoby podat proti stavebnímu zám ru námitky a stavební ú ad a dot ené orgány uplatnit 

výhrady. 

Podání námitky nebo uplatn ní výhrady má odkladný ú inek a právo provést stavbu nevznikne. Stavební 

ú ad oznámí podání námitek nebo uplatn ní výhrady stavebníkovi a v c p edloží do 15 dn  k rozhodnutí 

správnímu orgánu, který by byl jinak p íslušný k odvolání proti stavebnímu povolení.  
 

 

 
Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební ú ad 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 30 dn .   
 
 

 

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) 

Pavel Hruška, Vackova .p. 382, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

 

 


