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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního 

zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.9.2022 podal 

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

Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

které zastupuje Contract management, a.s., IČO 05306035, Pujmanové č.p. 1753/10a, 140 00  

Praha 4-Nusle 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Zvýšení kapacity parkovacích míst na p.p.č. 1910/3 ul. Horská" 

SO 101-Zpevněné plochy 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1910/1 (ostatní plocha), parc. č. 1910/2 (ostatní plocha),         

parc. č. 1910/3 (ostatní plocha), parc. č. 1913/1 (ostatní plocha), parc. č. 1913/2 (ostatní plocha),         

parc. č. 1915/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Ruprechtice. 

 

Stavba obsahuje: 

Nová zpevněná plocha se umisťuje na pozemku parc.č. 1910/3 na hranici s pozemkem parc.č. 1913/1 a na 

pozemku parc.č. 1915/2 ve vzdálenosti 1,25 m od hranice s pozemkem parc.č. 1932/1, všechny pozemky 

se nacházejí v katastrálním území Ruprechtice. 

- Stavba obsahuje zpevněnou plochu o velikosti 20,75 x 5,15 m určenou pro 7 šikmých parkovacích 

stání osobních vozidel a zpevněnou plochu o velikosti 7,26 x 9,21 m určenou pro stanoviště 

kontejnerů domovního a tříděného odpadu. 
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- Konstrukce plochy parkovacích stání tl. 400 mm: plastové zatravňovací dlaždice "vegetační" výplň 

kamenivem DL tl.50 mm, ložná vrstva drť frakce 0/4, L tl.50 mm, štěrkodrť ŠDA frakce 8/16      

tl.100 mm, štěrkodrť ŠDA frakce 16/32 tl.200 mm. 

- Konstrukce plochy pro kontejnery tl.250 mm: betonová dlažba "zámková" DL tl.60 mm, ložná 

vrstva drť frakce 0/4 L tl.40 mm, štěrkodrť ŠDA frakce 0/32 tl.150 mm. 

- Veškeré obrubníky z prefabrikovaných betonových dílců: silniční obruba 150/250 mm se zkosenou 

hranou, krajníky 100/200 mm, sadová obruba 80/200 mm. Silniční obruby budou osazeny do zavlhlé 

betonové směsi tl.80-100 mm min. C20/25-XF3. 

- V místě napojení na stávající komunikaci bude provedeno ošetření pracovní spáry - profrézování 

dražkovací frézou, výplň drážky pružnou zálivkovou hmotou za horka. 

- Pro výškové vyrovnání terénního profilu a napojení plochy kontejnerů na stávající plochu před 

bytovým domem č.p. 605 Liberec XIV-Ruprechtice jsou navrženy 3 schodišťové stupně šířky     

1,50 m. Schodišťové stupně budou provedeny z obrub a nášlapná plocha stupně z betonové dlažby. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků 1910/1 (ostatní plocha), parc. č. 1910/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 1910/3 (ostatní plocha), parc. č. 1913/1 (ostatní plocha), parc. č. 1913/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 1915/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Ruprechtice. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma NÝDRLE – 

projektová kancelář, spol. s.r.o. a ověřil Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby (ČKAIT-0500516); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost 

vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolované 

stavbě. 

5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem 

stavebníka atd. 

6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky. 

7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní 

hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB. 

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odbor dopravy ze dne 

18.11.2021 č.j.: MML125586/22-OD/Cou/64V: 

 Nejdéle 3 měsíce před zahájením užívání stavby bude na odbor dopravy podána žádost 

o stanovení místní úpravy provozu, která bude projednána v souladu s ustanovením § 

77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Projekt dopravního značení bude řešit úpravu dopravního režimu v lokalitě, 

který není součástí projektové dokumentace. Daný úsek místní komunikace ulice 

Horská bude dopravně zklidněn a zařazen do dopravního režimu „zóna 30“ o návrhové 

rychlosti 30 km/hod a dále bude dopravní režim v této ulici změněn na jednosměrný. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odbor životního 

prostředí ze dne 27.06.2022 zn.: CJ MML 144287/22 SZ CJ MML 125583/22/3: 

 Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 
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 Kácení dřevin může být provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.03. běžného 

roku. 

 K částečné kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba na pozemek p.č. 

1910/3 v k.ú. Ruprechtice v počtu 2 ks listnatého stromu o obvodu kmínku min. 12 cm ve 

výšce 1 m nad kořenovým krčkem a to nejpozději do doby užívání dokončené stavby. 

 Náhradní výsadba bude provedena dle Arboristických standardů-Výsadba stromů-SPPK 

A02 001:2013 zpracovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny. 

 O náhradní výsadbu bude pečováno min. po dobu 5 let dle pěstitelsko-sadovnických zásad. 

10. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 16.06.2022 zn.: SCVKZAD141167 

 GasNet Služby, s.r.o. ze dne 13.06.2022 zn.: 5002631583 

11. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně 

budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc 

neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 

péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn.  Do doby rozhodnutí stavebního úřadu 

musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací 

budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde 

k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

12. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 

13. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy. 
14. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce 

spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou. 

  

IV. Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona  

s t a n o v u j e   p l a t n o s t   s p o l e č n é h o   p o v o l e n í 

na dobu 5 let. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.9.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými 

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací (závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru 

územního plánování, oddělení úřadu územního plánování ze dne 14.07.2022                                           

č.j.: UP/7110/125576/22/Vo-UPUP) a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová 

dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení 

neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 
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Zdejší odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, vyjádření apod.: 

- Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – závazné 

stanovisko ze dne 14.07.2022 č.j.: UP/7110/125576/22/Vo-UPUP 

- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 12.08.2022                              

č.j.: MML125586/22-OD/Cou/64V 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 4.07.2022               

zn.: CJ MML 125578/22 SZ CJ MML 125578/22 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 27.06.2022            

zn.: CJ MML 144287/22 SZ CJ MML 125583/22/3 

- Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje – stanovisko ze dne 8.06.2022 č.j.: KRPL-

5643-2/ČJ-2022-180506-06 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – závazné stanovisko ze dne 6.06.2022                      

č.j.: KHSLB 12822/2022 

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 26.08.2022 č.j.: PLa/2022/026963 

- Severočeské muzeum v Liberci, p.o. – stanovisko ze dne 7.06.2022 č.j.: A552-2022 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.  – stanovisko ze dne 26.08.2022 zn.: 027220049 

- Vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

GasNet Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Povodí Labe, státní podnik, 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1904/1, 1904/4, 1904/5, 1908, 1909/1, 1911, 1912, 1914, 1915/1 v katastrálním území 

Ruprechtice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 605, č.p. 598 a č.p. 606 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru silničního hospodářství 

Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí 

také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 

nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

  

Toto rozhodnutí 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 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

Přílohy pro žadatele: 

 ověřená dokumentace pro vydání společného povolení (bude předána po nabytí právní moci 

rozhodnutí) 

 štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

 
počet stran:  6                                                                  
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Contract management, a.s., IDDS: 83kzp3y 

 sídlo: Pujmanové č.p. 1753/10a, 140 00  Praha 4-Nusle 

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

1 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc 

 sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

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

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

 

Ostatní účastníci-veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1904/1, 1904/4, 1904/5, 1908, 1909/1, 1911, 1912, 1914, 1915/1 v katastrálním území 

Ruprechtice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIV-Ruprechtice č.p. 605, č.p. 598 a č.p. 606 

 

 

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

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 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

 

 

Na vědomí 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
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