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Liberec V-Kristiánov 

460 05  Liberec 5 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Irkutské zahrady II s.r.o., IČO 01788337, Felberova č.p. 123/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05  

Liberec 5, 

kterou zastupuje:  

Harry Deimling, Kozáková č.p. 529, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

(dále jen "stavebník") dne 16.12.2019 podal žádost a naposledy doplnil dne 22.11.2021 o vydání 

stavebního povolení na stavbu: 

 

"Řadové domy Irkutská - IV+V etapa" 

Liberec, Liberec XIX - Horní Hanychov 

 

na pozemku parc. č. 292/30, 292/1 v katastrálním území Horní Hanychov. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno stavební řízení. 

 

 

Stavba obsahuje: 

Řadové domy (ve dvou samostatně stojících řadách po 8 domech a po 6 domech), příjezdovou neveřejnou 

účelovou komunikaci vedoucí k rodinným domům, včetně dvou opěrných zdí a dešťové kanalizace v ul. 

Irkutská, Liberec XIX – Horní Hanychov. 

 

Popis stavby: 

Každý řadový rodinný dům bude mít max. půdorysné rozměry, včetně garáže - krajní 6,715m x 13,97m a 

vnitřní 6,55m x 13,97m, výška rodinného domu bude 8,1m.  

Rodinné domy budou založené na průběžných základových pasech z prostého betonu, vzájemně 

oddilatovány polystyrenovými deskami.  

Svislé konstrukce budou zděné z cihelných tvárnic Heluz P10, dělící stěny mezi jednotlivými RD budou 

vyzděny z tvárnic AKU tl. 250 mm P15 s vloženou akustickou minerální izolací tl. 50mm mezi zdmi. 

Dělící příčky v 1.NP a ve II.NP jsou navrženy z příčkovek AKU tl. 115mm (ev. YTONG). Nosné zdivo je 

po obvodu ztuženo železobetonovým věncem. Vodorovné nosné konstrukce stropu tvoří prefabrikované 

předpjaté stropní panely SPIROLL výšky 200mm, které budou osazeny do maltového cementového lože 

na žel. bet. věnce. Podhledy nad II.NP budou SDK - snížené. 
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Nosná konstrukce krovu je navržena z dřevěných sponkovaných vazníků osazených v osové vzdálenosti 

max. 1m (na celý rozpon objektu). Střecha bude plechová, s imitací skládané krytiny. 

Vnější obvodové stěny budou zatepleny polystyrenem v tl. 140mm. 

Okna a dveře budou plastová s izolačními trojskly, vytápění stavby - zdrojem tepla pro jednotlivé rodinné 

domy budou elektro kotle a systém podlahového vytápění. 

Každý rodinný dům 1-14 bude obsahovat 1 byt  

Zastavěná plocha RD 1-8 bude cca 673m2 a zastavěná plocha RD 9-14 bude cca 506m2  (tj. zastavěná 

plocha 1RD bude cca 84m2) 

 

SO 04 dešťová kanalizace: 

Stavba dešťové kanalizace bude umístěná na p.p.č. 292/30 a 292/1 v k.ú. Horní Hanychov, materiál - 

PVC KG SN8 DN 250, šachty budou železobetonové prefabrikované celkem 7ks, DN 1000, celková 

délka dešťové kanalizace bude 153m a bude zaústěna do stávající páteřní dešťové stoky na p.p.č. 292/1 v 

k.ú. Horní Hanychov. Dešťová kanalizace je rozdělena na část DK1 a část DK2, (na DK1 budou napojeny 

RD 9-14 a na DK2 budou napojeny RD 1-8). Napojení na stávající dešťovou stoku bude  provedeno na 

p.p.č. 292/1 v k.ú. Horní Hanychov ve stávající šachtě. Dešťovou kanalizaci budou také napojeny 

přípojky uličních dešťových vpustí UV1 - 3. 

 

SO 02 komunikace a zpevněné plochy: 

Neveřejná a účelová komunikace bude napojena na místní komunikaci ul. Irkutská, na p.p.č. 764 v k.ú. 

Horní Hanychov a to na společné hranici s pozemkem p.p.č. 292/8 v k.ú. Horní Hanychov. Šíře 

komunikace bude 6m, délka 138,585m, kryt vozovky bude asfaltový (mezi asfaltovými vrstvami bude 

proveden spojovací postřik asfaltovou emulzí PSE v množství 0,35kg/m2), před RD bude zámková 

dlažba. Součástí komunikace bude úvraťové obratiště a gabionové zdi délky 43m a výšky do 2m při 

společné hranici s p.p.č. 292/5 v k.ú. Horní Hanychov a gabionové zdi délky 18m a výšky 1,5m u 

úvraťového obratiště. 

 

Přípojky na inženýrské sítě, veřejné osvětlení a oplocení, nejsou předmětem tohoto řízení, 

neboť byly povoleny  územním rozhodnutím ze dne 31.5.2019 č. j. SURR/7130/266072/17-Si, 

které nabylo právní moci dne 12.7.2019. 

Na stavbu nového kanalizačního a vodovodního řadu bylo vydáno dne 12.3.2021 pod č.j. 

ZPVU/4330/240135/20-Bob rozhodnutí o povolení stavby, které nabylo právní moci dne 

17.4.2021. 

Na stavbu nového vedení NN a VN bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 11.5.2021 pod 

č.j. SURR/7130/238409/20-Si a které nabylo právní moci dne 16.6.2021. 

 

Umístění, tvar, vzhled, velikost a členění stavby bude provedeno  v souladu s územním rozhodnutím 

ze dne 31.5.2019 č.j. SURR/7130/266072/17-Si. 

 

 

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"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a 

ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 

popřípadě důkazy do 

 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, 

úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě). 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci stavebního řízení bude vydáno 

nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lhůty k vyjádření. 

 

 

Účastníci řízení dle § 109 písmeno a) stavebního zákona 

Irkutské zahrady II s.r.o., Felberova č.p. 123/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

 

Ostatní účastníci řízení dle § 109  stavebního zákona  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Ing. Petr Kubík, Strakonická č.p. 128, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10  Liberec 10, 

Harry Deimling, Kozáková č.p. 529, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov, 

GridServices, 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, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  

Teplice 1, 

 

       Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 292/2, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/17, 292/36, 294/1, 304, 305, 307, 764 v 

katastrálním území Horní Hanychov 

       Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIX-Horní Hanychov č.p. 258, č.p. 309, č.p. 580 a č.p. 170 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

 

 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 

které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 
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opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toto oznámení 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 
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počet stran:5     počet příloh:0     počet svazků:0 
 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Irkutské zahrady II s.r.o., Felberova č.p. 123/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Zastupuje: Harry Deimling, Kozáková č.p. 529, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

 

 

Harry Deimling, Kozáková č.p. 529, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

Ing. Petr Kubík, Strakonická č.p. 128, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10  Liberec 10   

 

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

1 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

GridServices, 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 

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

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

 

 

účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou: 

 

       Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 292/2, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 292/17, 292/36, 294/1, 304, 305, 307, 764 v 

katastrálním území Horní Hanychov 

       Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIX-Horní Hanychov č.p. 258, č.p. 309, č.p. 580 a č.p. 170 

 

 

 

Dotčené orgány státní správy 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS:hv4aivj 

              sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7 

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

Liberec 1 
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