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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Spol. LIC s.r.o., IČO 25021974, Jablonecká č.p. 7/22, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5, 

kterou zastupuje spol. INVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, nám. Štefánikovo č.p. 780/5, 460 

01  Liberec I-Staré Město 

(dále jen "stavebník") dne 31.8.2020 podala a dne 31.3.2021 doplnila žádost o vydání stavebního 

povolení na stavbu: 

Nový Perštýn - I. etapa 
SO 101: víceúčelová stavba - sekce A+F, B, C, D, E a G 

SO 102: bytový dům - sekce R1, R2 a R3 

SO 110: přístřešek na komunální odpad 

na pozemcích st. p. 1303, 1333, 1342, 1344, parc. č. 1334, 1339, 1340, 1341, 1343, 1345/1, 1345/2, 1357, 

1424/1, 1424/9 v katastrálním území Liberec. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o plnohodnotnou městskou čtvrť s polyfunkčními a monofunkčními objekty. Účel užívání staveb 

je stanoven v souladu s územním rozhodnutím takto: 

SO 101 [-B-C-D-E-F-G0-G1-G2] - polyfunkční objekt na pozemcích p.č. 1303, 1333, 1334, 1339, 

1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1, 1424/1. 

Víceúčelová stavba o zastavěné ploše 11 605 m2, obsahující 2 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží. 

Sekce A-B-F převažující účel: kancelářské plochy, administrativa 

Sekce G0 - převažující účel obchodněprovozní jednotky, dále: vstupní části bytových domů, 

administrativa, zázemí, datové centrum, inovační centrum. 

Sekce G1 - převažující účel: parkování, dále: technické zázemí, zázemí (zejména bezpečné sklady v 

souladu s PBŘ, myčka vozidel, dobíjecí místa elektrovozidel). 

Sekce G2 - retenční nádrž, akumulační nádrž. 

Sekce C-D-E - převažující účel: bydlení, dále: ateliery-nebytové prostory, kancelářské plochy, 

administrativa, zázemí. 

SO 102 - bytový dům na pozemcích p.č. 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 1424/1. 

Sekce R1-R2-R3 převažující účel: bydlení, dále: ateliery-nebytové prostory, obchodně-provozní jednotky 

(zejména restaurační provoz, wellnes a fittness, zázemí sportovišť, dětský klub), energocentrum, 

bezpečné sklady v souladu s PBŘ.   

Tři bytové domy mají lichoběžníkový tvar vepsaný do čtverce 20 x 20 m. Jednotlivé domy mají 10-15 

nadzemních podlaží a společný suterén v rozsahu 1.PP-7.PP, zastavěná plocha je 1 720 m2. 
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SO 101 - objekty A, B, C, D, E, F, G0, G1, G2 

Objekty A, B, C, D, E, F, G0, G1, G2 jsou umístěny v jižní části území řešeného celkovým záměrem. Ze 

severu ohraničené SO 102. 

Charakteristika objektu: 

Objekt SO 101 je polyfunkční objekt. Základem je objekt G0 - společná přízemní hmota lemující 

centrální prostor ze tří stran. V této hmotě jsou umístěny vstupy do jednotlivých sekcí v nadzemní A-B-

C-D-E-F a G1 v podzemí. Sekce A-B-F jsou administrativního charakteru a jsou propojeny vertikální 

komunikací. Sekce B je též administrativního charakteru a společně se sekcí A tvoří vstupní "bránu" 

areálu. Sekce C,D,E jsou převážně obytné. Společná jednopodlažní podzemní sekce G1 vytváří pro celý 

objekt technické a parkovací zázemí.  

Ve 2.PP jsou umístěny prostory pro vodní hospodářství- nádrže na požární vodu, retenční nádrž pro 

přívalovou vodu a nádrže na zadržení dešťové vody pro její další využití a příslušné technické zázemí. 

Dispoziční a provozní řešení: 

Vstupy do jednotlivých sekcí i komerčních prostor jsou orientovány ze společného, centrálního prostoru v 

úrovní pěší zóny- ulice Fügnerova. Jednotlivé provozní jednotky mohou být u menší části i dvoupodlažní. 

Vjezd do společných parkovacích podlaží je ze třech směrů: 

- ulice Poutnické (z její severní části) 

- průjezdem ze sekce G2 do vjezdů z ulice Fialkové (nová východní část) 

- a z ulice Na Perštýně (severní část).  

Jednotlivé byty jsou přístupny z vertikální komunikace  - schodiště s výtahem. Na podlaží je umístěny 

vždy více bytů - čtyři až šest. Každý byt má lodžii. 

Kancelářské sekce mají standardní dispoziční přípravu pro univerzální variabilní administrativní objekt. 

SO 102 - objekty R1, R2, R3 

Umístění objektu v rámci celku: 

Objekt SO 102 se sekcemi R1-R2-R3-S je umístěn ve středu řešeného území, podél severního okraje nové 

komunikace spojující stávající ulice U Sirotčince a ulice Na Perštýně. Jedná se o zklidněnou obytnou ulici 

kategorie D s preferencí pěších.  

Charakteristika objektu: 

Jedná se o polyfunkční dům se třemi sekcemi s návazností na společnou podzemní garáž G2. Sekce R1 a 

R2 jsou propojené, mají jedno schodiště a dva výtahy. Sekce R3 má jedno schodiště a jeden výtah. 

Dispoziční a provozní řešení: 

Vstupy do objektu jsou orientovány ze společného, centrálního prostoru s vyhlídkovou terasou přiléhající 

ke zmíněné nové komunikaci. Sekce R1,R2 a sekce R3 mají v této úrovni svůj hlavní vstup.  

Vjezd do společných centrální garáží G2 jde ze třech směrů - přímo z ulice Fialková (z její nové východní 

část), z ulice Poutnická (severní část) a z ulice Na Perštýně (severní část) oba průjezdem garážemi G1.  

Jednotlivé byty jsou přístupny z vertikální komunikace  - schodiště s výtahy. Na podlaží jsou umístěny 

vždy dva (R3) respektive sedm bytů (R1,2). Ve spodních podlažích objektu pod úrovní vstupu 

(jednostranně situovaných na sever - k městu) jsou umístěny komerční prostory a energetické centrum 

celého areálu. Součástí objektu je sportovní hřiště, umístěné na části podzemního podlaží. 

Hlouběji, v podzemí je umístěno již zmíněné parkovací podlaží G2. 

Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

Nosná konstrukce všech objektů je železobetonová monolitická, lokálně je doplněna ocelovými sloupky. 

Konstrukční systém je kombinovaný. V bytových domech se jedná převážně a obousměrný stěnový 

systém. V administrativních objektech je konstrukční systém převážně sloupový, doplněný ztužujícími 

stěnami komunikačních jader. V podzemních podlažích, sloužících pro parkování a jako technické zázemí 

objektu, je konstrukční systém kombinovaný. Převážně se jedná o skelet doplněný obvodovými stěnami, 

ztužujícími stěnami komunikačních jader a dalšími nosnými stěnami, jejichž pozice vychází z 

dispozičního uspořádání nebo z důvodu vynesení konstrukcí NP.  

Základová deska objektů A-F je navržena v konstantní tloušťce 500 mm. Pod parkovacím domem je 

vzhledem k menšímu namáhání desky zeslabena na 300 mm. 

2.PP 

Půdorysný rozsah 2PP zahrnuje obdélníkový prostor o rozměrech přibližně 28×78 m mezi objekty C, D, 

E a F. Konstrukční systém 2PP je stěnový. Skládá se z vnitřních stěn tl. 200-300 mm a obvodových stěn 

tl. 300 mm.   

 



Č.j. CJ MML 082466/21 str. 3 

 
1.PP 

První podzemní podlaží je společné pro všechny objekty A-F. Tvar je přibližně obdélníkový o rozměrech 

63×110 m. Půdorysný rozsah 1.PP zahrnuje objekty A-F i mezilehlé prostory. Konstrukční systém je 

kombinovaný. Pod objekty B, C, D a E je stěnový s tloušťkami stěn 200 mm a 220 mm. 

Pod objekty A, F a v mezilehlých prostorech je konstrukční systém převážně sloupový s kruhovými 

sloupy průměru 500 mm a oválnými sloupy 1000×300 mm, dále doplněný stěnami komunikačních jader 

tl. 200 mm. Stropní deska má v jednotlivých částech půdorysu různé tloušťky v závislosti na 

konstrukčním systému, rozponu a zatížení.  

1,5.NP 

Jedná se o vložené patro v rámci 1.NP. 1NP má konstrukční výšku dvou běžných pater a umožňuje tak 

lokální vložení dalšího patra. Půdorysný rozsah odpovídá redukovaným půdorysům objektů A-F. 

Konstrukční systém je kombinovaný. Skládá se z rastru kruhových sloupů průměru 500 mm doplněného 

vnitřními stěnami tl. 200 mm a 220 mm, v některých částech i obvodovými stěnami tl. 300 mm.  

1.NP 

Konstrukční systém objektů A, B a F je kombinovaný. Svislé nosné konstrukce tvoří základní rastr sloupů 

(převážně kruhové průměru 500 mm) doplněný ztužujícími stěnami komunikačních jader tl. 200 mm a 

220 mm. Základní tloušťky stropních desek je 200 mm, lokálně jsou desky zesíleny hlavicemi a 

deskovými průvlaky tl. 300 mm a 350 mm.  

Konstrukční systém objektů C, D a E je kombinovaný. Svislé nosné konstrukce tvoří základní rastr 

sloupů (převážně kruhové průměru 500 mm) doplněný ztužujícími stěnami komunikačních jader tl. 200 

mm a 220 mm. Stropní desky mají konstantní tloušťku 250 mm, tvoří přechod mezi převážně sloupovým 

systémem 1.NP a převážně stěnovým systémem vyšších pater. 

BYTOVÉ DOMY C, D a E 

Od 2.NP výše jsou v objektech C, D a E navrženy byty. Konstrukční systém je obousměrný stěnový. 

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové stěny tl. 200 mm a vnitřní stěny tloušťky 200 mm a 220 mm. 

Lokálně jsou pro omezení průhybu a zajištění konstantní tloušťky desky na fasádě navrženy ocelové 

sloupky. Stropní desky typických pater mají tloušťku 200 mm, ve schodišťovém prostoru jsou na základě 

požadavku GP zeslabeny na 180 mm. Stropní desky předposledního patra (stropy 6.NP na D a E, strop 

5.NP na C) jsou zesíleny na 250 mm. V některých polích je to staticky nutné z důvodu vynesení 

ustoupených stěn nejvyššího patra. Nejvyšší ustoupené patro má stropní desku zesílenou na 230 mm pro 

vynesení skladby zelené střechy. 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A, B a F 

Od 2.NP výše jsou v objektech A, B a F navrženy administrativní prostory.  

Konstrukční systém je kombinovaný. Svislé nosné konstrukce tvoří základní rastr sloupů (převážně 

kruhové průměru 500 mm), doplněný ztužujícími stěnami komunikačních jader tl. 200 mm a 220 mm.  

Základní tloušťky stropních desek je 200 mm, lokálně jsou desky zesíleny hlavicemi a deskovými 

průvlaky tl. 300 mm a 350 mm. Stropní deska 4.NP objektu F, která vynáší skladbu zelené střechy, má 

základní tl. 250 mm a lokální zesílení hlavicemi tl. 350 mm. Stropní deska 5.NP objektu B, která vynáší 

skladbu zelené střechy, má základní tl. 220 mm a lokální zesílení hlavicemi tl. 320 mm. Stropní deska 

5.NP objektu A, která vynáší skladbu zelené střechy, má základní tl. 250 mm a lokální zesílení hlavicemi 

tl. 350 mm. V jednom poli s velkým rozponem jsou navrženy deskové průvlaky tl. 550 mm. 

PARKOVACÍ DŮM G 

Parkovací dům má čtyři podlaží. V rozsahu 1.PP a 1,5.NP má přibližně obdélníkový půdorys o rozměrech 

65×42 m, v 1.NP a 2.NP se rozšiřuje. Svislé nosné konstrukce tvoří převážně rastr oválných sloupů o 

rozměru 1000×300 mm, doplněný obvodovými a vnitřními stěnami. Stropní desky mají vždy dvě 

výškové úrovně spojené rampami. Střední část stropní desky má tloušťku 220 mm, okrajové části s 

většími rozpony mají tl. 230 mm.  

Stropní deska 2.NP zatížená zelenou střechou má základní tloušťky 300 mm a 350 mm, je zesílena 

deskovými průvlaky tloušťky 500 mm a 600 mm.  

BYTOVÉ DOMY R1, R2, R3 

Tři bytové domy mají lichoběžníkový tvar vepsaný do čtverce 20×20 m. Jednotlivé domy mají 10-15 

nadzemních podlaží a společný suterén v rozsahu 1.PP-7.PP. 

Základová deska 

Základová deska objektů R1-R3 je navržena v konstantní tloušťce 500 mm. Vzhledem k značné 

půdorysné i výškové členitosti suterénů je třeba počítat s možnou úpravou základové desky po odhalení 

skutečného průběhu skalního podloží, jeho kvality i případného nadvýlomu během hloubení stavební 

jámy. 
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7.PP-1.PP 

Půdorysný rozsah se od 7.PP do 1.PP zvětšuje. V 7.PP tvoří pouze prostor komunikačního jádra pro 

spojení s objektem G, v 1.PP zahrnuje celý půdorys vrchní stavby rozšířený o energocentrum, přiléhající 

technické zázemí a komerční prostory. Konstrukční systém spodní stavby je kombinovaný. Tvoří ho rastr 

podélných a příčných stěn lokálně doplněný sloupy. Dimenze vnitřních stěn jsou tl. 200 mm, 220 mm a 

250 mm. Dimenze obvodových stěn je 250 mm-400 mm. Stropní desky suterénů mají převážně 

konstantní tloušťku 230 mm. V některých polích je zeslabena na 200 mm, v některých naopak zesílena na 

250 mm. Ve stropu 2.PP je deska terasy tl. 500 mm s rozponem cca 10 m, na konci vyložení podepřená 

dvojicí sloupů spojených v patě, tvořících tvar písmena "V". Tato dvojice sloupů bude uložena přes 

ložisko na strop 2.NP objektu G v místě sloupu.  

1.NP-8.NP 

Jedná se o typické patro všech objektů. Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny 

mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 mm. Pro omezení průhybu a zajištění stejné tl. stropní desky v 

celém půdorysu je v dispozici navrženo několik sloupů. Stropní deska má konstantní tloušťku 200 mm. 

Balkonové desky jsou odděleny pomocí isonosníků.  

9.NP 

Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 

mm. Pro omezení průhybu a zajištění stejné tl. stropní desky v celém půdorysu je v dispozici navrženo 

několik sloupů. Stropní deska R1 a R3 má konstantní tloušťku 200 mm, v rozsahu půdorysu objektu R2 je 

deska zesílena na 250 mm pro vynesení ustupujících konstrukcí 10.NP. Balkonové desky jsou odděleny 

pomocí isonosníků. V ustupující části je na fasádě navrženo několik ocelových sloupků. 

10.NP 

Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 

mm. Pro omezení průhybu a zajištění stejné tl. stropní desky v celém půdorysu je v dispozici navrženo 

několik sloupů. Stropní deska R1 a R2 má konstantní tloušťku 200 mm, v rozsahu půdorysu objektu R3 je 

deska zesílena na 250 mm pro vynesení ustupujících konstrukcí 11.NP. Balkonové desky jsou odděleny 

pomocí isonosníků. V ustupující části je na fasádě navrženo několik ocelových sloupků. 

11.NP 

Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 

mm. Pro omezení průhybu a zajištění stejné tl. stropní desky v celém půdorysu je v dispozici navrženo 

několik sloupů. Stropní deska R1 a R3 má konstantní tloušťku 200 mm. Stropní deska objektu R2 je 

deska zesílena na 250 mm pro vynesení skladby zelené střechy. Balkonové desky jsou odděleny pomocí 

isonosníků. V ustupující části je na fasádě navrženo několik ocelových sloupků. 

12.NP 

Ve 12NP jsou pouze objekty R1 a R3. Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny 

mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 mm. Stropní deska R1 má konstantní tloušťku 200 mm. Stropní 

deska objektu R3  je deska zesílena na 250 mm pro vynesení skladby zelené střechy. Balkonové desky 

jsou odděleny pomocí isonosníků. V ustupující části je na fasádě navrženo několik ocelových sloupků. 

13.NP 

Do 13.NP a výše pokračuje pouze objekt R1. Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné 

stěny mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 mm. Stropní deska R1 má konstantní tloušťku 200 mm. 

Balkonové desky jsou odděleny pomocí isonosníků. V ustupující části je na fasádě navrženo několik 

ocelových sloupků. 

14.NP 

Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 

mm. Stropní deska má konstantní tloušťku 200 mm. Balkonové desky jsou odděleny pomocí isonosníků. 

V ustupující části je na fasádě navrženo několik ocelových sloupků. V rámci 14.NP je vložena ještě jedna 

stropní deska tvořící prostor technického mezipatra. 

15.NP 

Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Vnitřní nosné stěny mají tl. 220 mm, obvodové stěny tl. 250 

mm. Stropní deska vynáší skladbu zelené střechy, má konstantní tloušťku 250 mm.  

KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Dilatace 

Část SO102 je jeden dilatační celek. Část SO101 má celkem 4 dilatační celky. V rozsahu bloku A-F 

rozděluje dilatační spára konstrukci na část ABCF a část DE. Z hlediska nosné konstrukce je dilatace 

řešena zdvojením svislých nosných konstrukcí. Další dilatační spára je mezi blokem A-F a parkovacím 

domem (objekt G), který je konstrukčně i funkčně oddělen. Samotný parkovací dům je potom kvůli 

půdorysné velikosti rozdělen dilatací na dvě části.  
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Schodiště 

Schodiště jsou uvažována železobetonová prefabrikovaná. Ramena budou uložena na ozuby přes 

akusticky izolační materiál.  

Výtah 

Konstrukce výtahové šachty je železobetonová. V podlahové desce je monoliticky spojena s nosnou 

konstrukcí objektu, výše je oddilatovaná. V úrovních stropních desek 3.NP, 6.NP, 9.NP, 12.NP a 15.NP 

je požadováno rozepření výtahové šachty stropními deskami přes akustickou izolaci s dostatečnou 

tlakovou únosností. 

Balkóny 

Součástí stropních desek nadzemních podlaží jsou železobetonové balkóny. Balkónové desky jsou 

spojené se stropní deskou pomocí tepelně-izolačních prvků - isonosníků.  

Zdroj tepla 

Zdroj tepla není předmětem tohoto řízení. Jako zdroj tepla bude sloužit "energocentrum", ve kterém se 

bude nacházet několik zdrojů tepla. Pro potřeby tepla objektů SO 101 a SO 102 bude z energocentra 

přivedena větev topné vody o teplotním spádu 80/60°C. 

Z této větve budou připojené samostatné strojovny vytápění pro každý objekt. Celkem bude 5 podružných 

strojoven vytápění.  

1. pro objekty A-F, B 

2. pro objekt C 

3. pro objekt D 

4. pro objekt E 

5. pro objekty R1, R2 a R3 

SO 110 přístřešek na tříděný odpad na pozemcích p.č. 1357, 1424/1 a 1424/9. 

Objekt má 1 nadzemní podlaží, půdorysné rozměry 10,0 x 4,0 m, výšku 2,583 m, zastavěná plocha 45 m2. 

Objekt je tvořen opěrnou železobetonovou stěnou v. 3 m, tl. 500 mm (zadní část) a gabionovými stěnami 

tl. 500 mm. Konstrukce zastřešení je ocelová. Objekt je opatřen posuvnými vraty. 

Přípojky na inženýrské sítě nejsou předmětem tohoto řízení, neboť byly povoleny  územním  

rozhodnutím ze dne 27.12.2018, č.j. SURR/7130/168717/18-Ře. 

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

rozhodnutím ze dne 27.12.2018, č.j. SURR/7130/168717/18-Ře. 

 

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 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

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

v upravených úředních hodinách. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů 

rozhodnutí vždy až po předchozí telefonické dohodě. 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 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 stavebního zákona 

LIC s.r.o., Jablonecká č.p. 7/22, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona 

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

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje spol. 

GasNet Služby, s.r.o., Zdeněk Šich, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

GTS Czech s.r.o., IČO 28492170, Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00  Praha 3-Žižkov, 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1, 

Teplárna Liberec, a.s., IČO 62241672, Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1, 

a-net Liberec s.r.o., IČO 28687965, Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69, 
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HELIOS MB s.r.o., Radan Jareš, IČO 27371123, Lannova č.p. 2061/8, 110 00  Praha 1-Nové Město, 

Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

Technická univerzita v Liberci, IČO 46747885, Studentská č.p. 1402/2, Liberec I-Staré Město,  460 01  Liberec 

1, kterou zastupuje Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

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, 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky,  155 00  Praha 

515, 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1206, 1222, 1258/22, 1263, 1268/1, 1269, 1272, 1273, 1274, 1275, 1350/2, 1351, 1359/1, 

1359/3, 1360, 1362, 1363/1, 1363/2, 1366/2, 1367/1, 1368/1, 1368/2, 1407/1, 1407/3, 1414, 1419/1, 

1431/2, 1449, 1450, 1457/10, parc. č. 1115, 1117, 1220/4, 1221, 1223/1, 1223/2, 1223/4, 1223/5, 

1258/18, 1258/21, 1258/26, 1258/30, 1258/32, 1262/1, 1264/1, 1265/1, 1265/8, 1265/9, 1276, 1304/1, 

1304/2, 1305, 1308, 1309, 1321, 1350/1, 1352/1, 1352/2, 1358, 1359/2, 1366/1, 1367/2, 1407/2, 

1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1417, 1418, 1419/3, 1421, 1422, 1424/2, 1424/3, 1424/4, 

1424/5, 1424/6, 1424/8, 1424/10, 1424/12, 1425/1, 1427, 1428, 1430, 1431/1, 1431/3, 1431/4, 1441/1, 

1447, 1448, 1451/5, 1457/12, 1457/13, 1457/14, 1457/15, 1457/16, 1457/17, 1463/2, 1465/1, 1465/3, 

1466, 1467, 1468, 1469, 5806/1, 5808/1, 5808/2, 5809/1, 5812/1, 5814, 5815, 5816/1, 5817, 5818, 

5828/1, 5828/2, 6166 v katastrálním území Liberec 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec IV-Perštýn č.p. 531, č.p. 246, č.p. 591, č.p. 243, č.p. 368, č.p. 519, č.p. 524, č.p. 528, č.p. 241, 

č.p. 391, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 219, č.p. 327, č.p. 325, č.p. 366, č.p. 370, č.p. 460, č.p. 322, č.p. 353, 

č.p. 335, č.p. 321, č.p. 407, č.p. 632, č.p. 552, č.p. 299, č.p. 548 a č.p. 553 

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 

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 
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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 

 

počet stran: 8     počet příloh: 0    počet svazků: 1 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

INVESTING CZ spol. s r.o., IDDS: vf2crcw 

 sídlo: nám. Štefánikovo č.p. 780/5, 460 01  Liberec I-Staré Město 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

GTS Czech s.r.o., Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my 

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

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

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

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

 sídlo: Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

a-net Liberec s.r.o., IDDS: vjdmhdx 

 sídlo: Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 

HELIOS MB s.r.o., IDDS: g9w93cm 

 sídlo: Lannova č.p. 2061/8, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

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

  

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, 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 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 
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Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 

 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Vršovice, 100 00  Praha 10 

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

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

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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

ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/26, Liberec I - Staré Město, 460 01  Liberec 1 

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 

 

Ostatní účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1206, 1222, 1258/22, 1263, 1268/1, 1269, 1272, 1273, 1274, 1275, 1350/2, 1351, 1359/1, 

1359/3, 1360, 1362, 1363/1, 1363/2, 1366/2, 1367/1, 1368/1, 1368/2, 1407/1, 1407/3, 1414, 1419/1, 

1431/2, 1449, 1450, 1457/10, parc. č. 1115, 1117, 1220/4, 1221, 1223/1, 1223/2, 1223/4, 1223/5, 

1258/18, 1258/21, 1258/26, 1258/30, 1258/32, 1262/1, 1264/1, 1265/1, 1265/8, 1265/9, 1276, 

1304/1, 1304/2, 1305, 1308, 1309, 1321, 1350/1, 1352/1, 1352/2, 1358, 1359/2, 1366/1, 1367/2, 

1407/2, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1417, 1418, 1419/3, 1421, 1422, 1424/2, 1424/3, 

1424/4, 1424/5, 1424/6, 1424/8, 1424/10, 1424/12, 1425/1, 1427, 1428, 1430, 1431/1, 1431/3, 

1431/4, 1441/1, 1447, 1448, 1451/5, 1457/12, 1457/13, 1457/14, 1457/15, 1457/16, 1457/17, 1463/2, 

1465/1, 1465/3, 1466, 1467, 1468, 1469, 5806/1, 5808/1, 5808/2, 5809/1, 5812/1, 5814, 5815, 

5816/1, 5817, 5818, 5828/1, 5828/2, 6166 v katastrálním území Liberec 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec IV-Perštýn č.p. 531, č.p. 246, č.p. 591, č.p. 243, č.p. 368, č.p. 519, č.p. 524, č.p. 528, č.p. 

241, č.p. 391, č.p. 315, č.p. 316, č.p. 219, č.p. 327, č.p. 325, č.p. 366, č.p. 370, č.p. 460, č.p. 322, č.p. 

353, č.p. 335, č.p. 321, č.p. 407, č.p. 632, č.p. 552, č.p. 299, č.p. 548 a č.p. 553 
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