MAGISTRÁT MċSTA LIBEREC
odbor stavební úĜad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
ý. j.: SURR/7130/178121/12-Hor
CJ MML 033336/15
OprávnČná úĜední osoba: Ing. Václava Horáþková
Tel. 485 243 605

Liberec, dne 27.2.2015

Ing.arch. Ladislav David
U Lesního divadla þ.p. 39
Liberec XVII-KateĜinky
460 14 Liberec 14

OZNÁMENÍ
POKRAýOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ěÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEěEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing.arch. Ladislav David, U Lesního divadla þ.p. 39, Liberec XVII-KateĜinky, 460 14 Liberec 14,
kterého zastupuje Projektový atelier DAVID s.r.o., IýO 27277577, Ruprechtická þ.p. 199/122,
Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
(dále jen "žadatel") podal dne 28.12.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístČní stavby:
Bytový dĤm Zborovská v Liberci I, ul. Zborovská
na pozemku parc. þ. 3118/1 v katastrálním území Liberec. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní Ĝízení.
Druh a úþel umisĢované stavby, prostorové Ĝešení stavby:
Bytový dĤm - ve svažitém území, respektuje vilový charakter lokality, hmotovČ jednoduchý návrh
navazuje na proporce okolních domĤ. Mansardová stĜecha je nahrazena barevnČ a materiálovČ odlišným
ustupujícím podlažím. Budova dodržuje uliþní þáru, výškou nepĜevyšuje hĜebeny ostatních stĜech a
nepĜesahuje koeficient zastavČnosti okolní zástavby. DopravnČ je objekt napojen na Zborovskou ulici,
parkování je Ĝešeno uvnitĜ domu v úrovni 2.P.P. Objekt je napojen na rozvody elektro, vody, kanalizace a
plynu.
DĤm je navržen jako stavba se 4 nadzemními podlažími a dvČma podzemními. Vstup pro pČší se nachází
v úrovni 1.N.P.. Vjezd automobilĤ je zajištČn do 2.P.P. autovýtahem. Stavba bude založena na
základových pasech a patkách, objekt je navržen jako železobetonový skelet s cihelnou vyzdívkou
z keramických cihel. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z desek
z minerální vlny. Ve 4.N.P. je navržena sendviþová konstrukce se zateplením minerální vlnou a
dĜevČnými obklady. Suterénní zdi a soklové þásti budou pĜitepleny polystyrenem. Stropní konstrukce jsou
navrženy jako monolitické železobetonové desky s vrstvou skladby þisté podlahy. SchodištČ bude
monolitické železobetonové s povrchovou úpravou. StĜecha bude monolitická železobetonová deska a
vlastní skladbou stĜešního pláštČ. KlempíĜské prvky budou z poplastovaného plechu. VnitĜní povrchy
budou omítnuty a upraveny malbou nebo obklady, vnČjší omítky budou tvoĜeny silikátovou stČrkou.
Okna budou hliníková s izolaþním dvojsklem.
V objektu bude 9 bytĤ velikosti 1+kk až 3+kk s terasami, v 1. až 4.N.P. - byty, v 1. P.P budou sklepy a 1
byt, ve 2.P.P. – kryté parkovištČ.
RozmČry domu – pĤdorysnČ 16,3x17,1m, výška vztažená k vstupu do objektu z ul. Zborovské bude
12,56m, k úrovni zahrady 15,75m. V 1.N.P. a v 1. a 2. P.P. SmČrem k ul. Zborovské bude k objektu
pĜistavČn autovýtah o rozmČru 4,5x7,1m, výška vztažená k hlavnímu vstupu do objektu bude 4,2m.
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Domovní rozvod vody – PE d50v celkové délce 9,5m k fasádČ domu do ul. Zborovské, napojena na již
realizovanou vodovodní pĜípojku, napojovací bod je na pozemku stavebníka u hranice s komunikací
Zborovská.
Domovní rozvod kanalizace – splaškové odpadní vody budou z objektu svedeny do stávající kanalizace
mČsta. Vzhledem k výškovému rozdílu bude nutno splaškové vody pĜeþerpávat. Na pozemku investora
bude provedena þerpací šachta, z þerpací šachty bude vedena domovní splašková kanalizace PE 100,
SDR11, d63 délky 8,7m k ul. Zborovské, zde bude provedena uklidĖovací šachta. Z objektu je vyvedena
vnitĜní splašková kanalizace. Touto kanalizací budou splaškové vody svedeny do þerpací šachty umístČné
pĜed objektem – délka od fasády domu cca 1,4m. Napojovací bod splaškové kanalizace je na pozemku
stavebníka u hranice s komunikací Zborovská.
Domovní rozvody dešĢové kanalizace – pro odvodnČní stĜechy je navržena dešĢová kanalizace, která
bude svedena do drobné retenþní nádrže za objektem s pĜepadem do vsakovací galerie v zadní þísti
pozemku. Do domovní dešĢové kanalizace je svedena vnitĜní dešĢová kanalizace. PĜípojka je navržena
z potrubí PVC SN8 DN150 v délce 8,9m a je vedena od objektu k tĤni v zadní þásti pozemku. Na trase je
umístČna jedna šachta. V této šachtČ bude umístČno síto (þeslicový koš) pro pĜedþištČní vod od hrubých
neþistot. V tĤni je navržen regulovaný retenþní prostor pro zadržení vody z pĜívalové srážky. Voda je pak
regulovaným odtokem postupnČ vedena do vsakovací galerie. Vsakovací galerie je navržena tak, aby
tvoĜila dostateþný retenþní prostor a následnČ byla voda postupnČ vsáknuta do podloží. Vsakování je
umístČno ve spodní þásti pozemku. PĜepad z tĤnČ a z vsakovací galerie je navržen z PVC DN 150 v délce
4,3m.
Domovní napojení plynu – z pilíĜku na pozemku stavebníka pĜi hranici s komunikací Zborovská je
navrženo napojení PE100, SDR11, d63 na fasádu objektu v délce 8,8m.
ZpevnČné plochy – pĜed vjezdem do výtahu a vstupu do domu z ul. Zborovské – kamenná dlažba v ploše
cca 60m2.
Celý komplex bytového domu bude oplocen a zajištČn proti vniknutí cizích osob v místČ stávajícího
oplocení v celkové délce 144m. Materiál – poplastované pletivo na ocelových pozinkovaných sloupcích
do výšky 1,5m, pĜi þásti hranice s pozemkem p.þ. 3110 v k.ú. Liberec bude oplocení osazeno cca 30cm
smČrem do pozemku investora nad podklad z kamenné rovnaniny.
V rámci terénních úprav bude kolem objektu provedeno ohumusování a zatravnČní nezpevnČných ploch,
výsadba nízké a vysoké zelenČ, vybudování tĤĖky s max. hloubkou 600mm, kamenná rovnanina na
jihovýchodním bĜehu tĤĖky cca 2x2m. Na soukromé zahradČ majitele domu bude instalován zahradní
nábytek.
ZaĜízení staveništČ – na pozemku stavby bude v dolní þásti umístČna stavební buĖka (šatna a kanceláĜ, 2x
mobilní WC).
PĜípojky vody, kanalizace a plynu byly povoleny územním souhlasem SURR/7130/069538/13-Hor ze
dne 23.5.2013.
Napojení elektro - Ĝeší samostatnČ ýEZ Distribuce a.s. na základČ smlouvy o smlouvČ budoucí o pĜipojení
nového odbČrného místa.
PĜipojení pozemku ke komunikaci (povolení zĜízení sjezdu) – povoleno rozhodnutím MML odboru
dopravy dne 9.8.2013 þ.j. MML076910/13-OD/Bb CJ MML 120078/13.
UmístČní stavby na pozemku:
Pozemek p.þ. 3118/1 v k.ú. Liberec
Vymezení území dotþeného vlivy stavby:
Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby.
Magistrát mČsta Liberec, odbor stavební úĜad, jako stavební úĜad pĜíslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších
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pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
Ĝízení a souþasnČ naĜizuje k projednání žádosti veĜejné ústní jednání na den
7.4.2015 (úterý) ve 14.00 hodin
se schĤzkou pozvaných v zasedací místnosti stavebního úĜadu v 1. patĜe nového magistrátu. Konání
veĜejného ústního jednání se oznamuje veĜejnosti veĜejnou vyhláškou, která musí být vyvČšena nejménČ
30 dnĤ pĜedem. Po tuto dobu musí stavební úĜad umožnit každému nahlédnout do podkladĤ pro vydání
rozhodnutí (Magistrát mČsta Liberec, odbor stavební úĜad, úĜední dny: pondČlí a stĜeda 8:00 - 17:00, v
ostatní dny po telefonické dohodČ).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, pĜedmČtu územního
Ĝízení a veĜejném ústním jednání byla bezodkladnČ vyvČšena do doby konání veĜejného ústního
jednání na místČ.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona þíslo 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ dává
stavební úĜad úþastníkĤm Ĝízení možnost vyjádĜit se k podkladĤm rozhodnutí pĜed jeho vydáním.
Rozhodnutí ve vČci územního Ĝízení bude vydáno nejdĜíve po 3 dnech ode dne ústního projednání.
Úþastníci Ĝízení dle § 85 odst.1 stavebního zákona
Ing.arch. Ladislav David, nar. 5.3.1961, U Lesního divadla þ.p. 39, Liberec XVII-KateĜinky, 460 14
Liberec 14
Statutární mČsto Liberec
Ostatní úþastníci Ĝízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Alena Chválová, Mozartova þ.p. 727/19, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
Pavel Riss, Jeþmínkova þ.p. 1061/15, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Marie Rissová, Jeþmínkova þ.p. 1061/15, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Ing. František Jouza, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
Daniela Jouzová, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
JindĜich Šlosar, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
Sylvia Šlosarová, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
Jana Kuþerová, Baarova þ.p. 529/18, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1,
ýEZ Distribuce, a. s., IýO 24729035, Teplická þ.p. 874/8, DČþín IV-Podmokly, 405 02 DČþín 2,
RWE Distribuþní služby, s.r.o., IýO 27935311, Plynárenská þ.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2,
Telefónica Czech Republic, a.s., IýO 60193336, Za Brumlovkou þ.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4,
Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s., IýO 49099451, Sladovnická þ.p. 1082, Liberec XXXVratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
Mgr. Denisa Smetanová, Stroupežnického þ.p. 235, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Stavební úĜad dospČl k názoru, že výše jmenovaní splĖují zákonem stanovené podmínky pro jejich
vymezení za úþastníky Ĝízení.
Pouþení:
Úþastníci jsou oprávnČni navrhovat dĤkazy a þinit jiné návrhy po celou dobu Ĝízení až do vydání
rozhodnutí. Úþastníci mají právo vyjádĜit v Ĝízení své stanovisko. Úþastníci se mohou pĜed vydáním
rozhodnutí vyjádĜit k podkladĤm rozhodnutí, popĜípadČ navrhnout jejich doplnČní.
Závazná stanoviska dotþených orgánĤ, námitky úþastníkĤ Ĝízení a pĜipomínky veĜejnosti musí být
uplatnČny nejpozdČji pĜi veĜejném ústním jednání, jinak se k nim nepĜihlíží. K závazným stanoviskĤm a
námitkám k vČcem, o kterých bylo rozhodnuto pĜi vydání územního nebo regulaþního plánu, se nepĜihlíží.
K námitkám, které pĜekraþují rozsah a nesplĖují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepĜihlíží.
Úþastník Ĝízení ve svých námitkách uvede skuteþnosti, které zakládají jeho postavení jako úþastníka
Ĝízení, a dĤvody podání námitek.
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Obec mĤže uplatnit námitky k ochranČ zájmĤ obce a zájmĤ obþanĤ obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný zámČr uskuteþnČn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné vČcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbČ, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné vČcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkĤm nebo stavbám na nich mĤže být územním rozhodnutím pĜímo
dotþeno, mĤže uplatĖovat námitky proti projednávanému zámČru v rozsahu, jakým je její právo pĜímo
dotþeno. Osoba, která je úþastníkem Ĝízení podle zvláštního právního pĜedpisu, mĤže uplatĖovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zámČrem dotþen veĜejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního pĜedpisu zabývá.
PovČĜený zamČstnanec stavebního úĜadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávnČn pĜi plnČní
úkolĤ vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vČdomím jejich vlastníkĤ pĜi zjišĢování stavu
stavby a pozemku nebo opatĜování dĤkazĤ a dalších podkladĤ pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatĜení.
Stavební úĜad mĤže podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit poĜádkovou pokutu do 50 000 Kþ tomu,
kdo závažným zpĤsobem ztČžuje postup v Ĝízení anebo plnČní úkolĤ podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožĖuje oprávnČné úĜední osobČ nebo osobČ jí pĜizvané vstup na svĤj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se nČkterý z úþastníkĤ zastupovat, pĜedloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Úþastník nebo jeho zástupce je povinen pĜedložit na výzvu oprávnČné úĜední osoby prĤkaz totožnosti.
PrĤkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veĜejnou listinou, v nČmž je uvedeno jméno a pĜíjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popĜípadČ bydlištČ mimo území ýeské republiky a z nČhož je
patrná i podoba, popĜípadČ jiný údaj umožĖující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
pĜedkládá, jako jeho oprávnČného držitele.
Každý, kdo þiní úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnČní. V téže vČci mĤže za
právnickou osobu souþasnČ þinit úkony jen jedna osoba.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úĜad

Toto oznámení musí být vyvČšeno na úĜední desce po dobu 15 dnĤ, pĜiþemž patnáctým dnem po
vyvČšení se písemnost považuje za doruþenou!
VyvČšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí oznámení.
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K vyvČšení:
Statutární mČsto Liberec

Obdrží:
úþastníci (dodejky)
Projektový atelier DAVID s.r.o., IDDS: s7bu3tv
sídlo: Ruprechtická þ.p. 199/122, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
STATUTÁRNÍ MċSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Ostatní úþastníci Ĝízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a veĜejnost – doruþení veĜejnou vyhláškou:
Pavel Riss, Jeþmínkova þ.p. 1061/15, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Marie Rissová, Jeþmínkova þ.p. 1061/15, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Ing. František Jouza, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Daniela Jouzová, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
JindĜich Šlosar, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Sylvia Šlosarová, Zborovská þ.p. 842/12, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Jana Kuþerová, Baarova þ.p. 529/18, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
ýEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická þ.p. 874/8, DČþín IV-Podmokly, 405 02 DČþín 2
RWE Distribuþní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská þ.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou þ.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
Severoþeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická þ.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Mgr. Denisa Smetanová, Stroupežnického þ.p. 235, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Alena Chválová, Mozartova þ.p. 727/19, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Dotþené orgány státní správy
MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
MML - odbor životního prostĜedí, nám. Dr. E. Beneše þ.p. 1/1, Liberec I-Staré MČsto, 460 01 Liberec 1
Hasiþský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: BarvíĜská þ.p. 29/10, Liberec III-JeĜáb, 460 07 Liberec 7
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova þ.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

