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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÍZENÍ O ZM N  STAVBY P ED DOKON ENÍM 

 
JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLE NOST s.r.o., I O 25402293, Javorník .p. 53, 
Prose  pod Ješt dem, 463 43  eský Dub, 
kterou zastupuje V ra Vávrová investorsko-inženýrská innost ve stavebnictví, Jánská .p. 864/4, 
Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 

(dále jen "stavebník") dne 22.12.2014 podal žádost o povolení zm ny stavby p ed jejím dokon ením na 
stavbu: 

 

Residen ní komplex – PANORAMA Liberec 

v ásti stavby bytové domy B5 a B7 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. . 1567/81 v katastrálním území Rochlice u Liberce. Uvedeným 
dnem bylo ízení o zm n  stavby p ed jejím dokon ením zahájeno. Magistrát m sta Liberec, odbor 
stavební ú ad vydal na stavbu stavební povolení dne 21.7.2007 pod . j.SUSR/7130/0105696/07-Re, 
zm nu stavby dne 9.4.2008, j. SUSR/7130/040805/08-Re. 
 

Zm na stavby obsahuje: 

zm na stavby spo ívá v nahrazení typu bytového domu A1, A3 typem domu "B", liší se 
podlažností, dispozicí. Bytové domy B5 a B7 obdélníkového p dorysu obsahují podzemní podlaží a 
p t nadzemních podlaží. Poslední podlaží je usko ené, má p dorys tvercový, nad kterým je 
obdélníková st echa, která p esahuje obrys posledního podlaží na severní a jižní stran  o 1,90 m, 
ale nep esahuje obrys domu. D m má obrácenou sedlovou st echu, odvodn ní je ešeno vnit ním 
svodem. V každém domu v podzemním podlaží jsou krytá parkovací stání pro osobní automobily v 
po tu 12 stání, plynová kotelna a komunika ní jádro, tvo ené výtahem a schodišt m. V nadzemních 
podlažích jsou umíst né byty a v p ízemí je prostor pro domovní vybavení (sklepy). V domech jsou 
byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk, s balkonem nebo lodžií. Po tem p evažují byty 2+kk. V každém 
dom  je celkem 21 byt . Založení dom  je na železobetonových pasech a na vnit ních patkách z 
betonu t ídy C20/25-XC2.  Domy jsou navrženy v kombinované technologii. Nosná konstrukce 
objektu je navržena jako železobetonový skelet a obvodové konstrukce jsou vyzdívané a zateplené 
n kterým z kontaktních zateplovacích systém  s tepelnou izolací z minerálního vlákna. V suterénu 
jsou nosné obvodové st ny, vnit ní sloupy a stropní konstrukce železobetonové. Komunika ní 
jádro, které je tvo ené st nami výtahové šachty a schodiš ovými st nami, je ze železobetonu. V 
nadzemních podlažích jsou železobetonové pilí e ( 250x250 mm) rozmíst ny po obvodu a uvnit  
dispozice a v rozích objektu jsou žlb. sloupky 230x230 mm. Stropní konstrukce jsou tvo eny žlb. 
bezpr vlakovou deskou. Mezi pilí i bude po obvodu provedena vyzdívka tl. 300 mm, která bude 
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zd ná z keramických leh ených blok  z cihelného systému(Heluz, Porotherm atd). St ny budou 
opat eny vnit ními a fasádními štukovými omítkami. Fasáda je hladká bez výrazného plastického 
len ní. Bude zvýrazn na plocha mezi okenními otvory. Okenní výpln  a prosklené st ny s dve mi 

budou plastové, v klasické bílé barv . Hmota domu v posledním NP ustupuje a je odlišena 
obkladovým materiálem (Cembonit) v ásti nad úrovní parapetu oken. Zast ešení domu je 
navrženo jako obrácená sedlová st echa, sklon st echy je navržen ke st ednímu st ešnímu žlabu. 
Konstrukce st echy je tvo ena rámovou ocelovou konstrukcí, dopln nou d ev nými trámy. Tepelná 
izolace je uložena pod st ešní konstrukci. St ešní ocelová konstrukce je uložena v posledním podlaží 
na obvodových a schodiš ových st nách. Komín pro odvod spalin z plynové kotelny je navržen o 
sv tlosti 2x110 mm, bude vyveden cca 1,5 m nad st ešní rovinu. 

Zm na územního rozhodnutí byla vydána dne 9.11.2009, j. SUUR/120/097686/09- e.  
 

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"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení ízení o zm n  stavby p ed dokon ením, 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 zákona íslo 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  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 

JAVORNICKÁ STAVEBNÍ A REALITNÍ SPOLE NOST s.r.o., Javorník .p. 53, Prose  pod 
Ješt dem, 463 43  eský Dub 

Ostatní ú astníci ízení dle § 109 stavebního zákona 

EZ Distribuce, a. s., I O 24729035, Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2, 
O2 Czech Republic a.s., I O 60193336, Za Brumlovkou .p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle, 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., I O 27935311, Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2, 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., I O 49099451, Sladovnická .p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

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

st. p. 1567/96, 1567/102, parc. . 1567/2, 1567/77, 2220/3, 2220/6 v katastrálním území Rochlice u 
Liberce 

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

Liberec VI-Rochlice .p. 1184 a .p. 1185 

 

 

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

ú astníci (dodejky) 
V ra Vávrová investorsko-inženýrská innost ve stavebnictví, Jánská .p. 864/4, Liberec III-Je áb, 460 07  
Liberec 7 
  
Ostatní ú astníci ízení dle § 109 stavebního zákona (doru ení ve ejnou vyhláškou) 

EZ Distribuce, a. s., I O 24729035, Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2, 
O2 Czech Republic a.s., I O 60193336, Za Brumlovkou .p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle, 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., I O 27935311, Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2, 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., I O 49099451, Sladovnická .p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

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

st. p. 1567/96, 1567/102, parc. . 1567/2, 1567/77, 2220/3, 2220/6 v katastrálním území Rochlice u 
Liberce 

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

Liberec VI-Rochlice .p. 1184 a .p. 1185 
 
Dot ené orgány státní správy 
Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Barví ská .p. 29/10, Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
 sídlo: Husova .p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 
MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
MML - odbor životního prost edí, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
 


